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 عون نم ةقادص ىعربلا باهولا دبعل ىتقادص تناك
 هفرعأ انأف .. فراعم درجم اننأ دقتعأ تنك انايحأف .. بيجع

 ىف مث ةيئادتبالا ةسردملا ىف ةبلط انك ذنم ىنفرعي ىهو
 قيدص هنآكو هب ًأجافأ تنك ًانايحأ ىنكلو .. ةيوناثلا ةسردملا |

 لك ىف ىنريشتسيو هرارسأ لك ىلع ىنعلطي نأ دح ىلإ ميمح
 ... ةفدص انيقتلا دق انك ىل ىتح هتايح ىلع أرطي ام

 ثيح كلامزلا ىح عراوش دحأ ىف ةفدص انيقتلا دق انكو

 .. ةريزجلا ىدان ىف ةوهق ناجنف لوانتل هتوعدو « انالك ميقي

 لك هب ادبي ىذلا عئاملا مالكلا نم انيهتنا نأ دعب ىل لاقو
 : ثددح

 5 جوزتأس -

 هنقحأ ىنأك هيف تحصو . ةحرف البو مهاس ىهو اهلاق

 .. ريخب ممتي انبر .. كوربم فلآ -

 ك0



 : امهاس لازي ال ىهو لاقو

 ٠ ش : ةشهد ىف تلقو

 : ىنلعجي كنع هفرعأ ام نإ .. ةملسم نوكت نأ دبال .. ًاعبط -

 ْ تول ىو اع ع

 : مهاسلا تفاخلا هتوص ىف لاقو

 ظ .. ةيكيرمأ اهنإ -
 ىدعقم قوف نم ىب زفقت تداك ىتح ةشهدلا ىب تدتش

 : بتحصو

 ْ + ةاسأم شيعي هناك ادهثتم لاقو

 | ش .. تملسأ دقل --

 : هذاقنإ لواحأ ىنأك ةحرفلا لعتفأ انأو تلقو

 .. ةنجلا كل .. مالسإلا اهتلخدأ ىذلا تنأ له -

 0 : نفاخ لاي ال هتوصو لاقو

 .. ةملسم اهتدجؤ دقل .. الل-

 : هتوص عم تفخي ىتوص أدب دقو تلقو
 ؟ تملسأ فيكو -

 : قيض ىف لاق
 ىنأ عمسأ .. ةفقثم اهنإ .. مالسإلاب تعنتقا اهنأ دبال -

 ىتأت له .. اهئالعإو ةبوطخلا ديكأتل مويلا ءاسم اهيلإ بهذأس
 .. ىعم

 ؟ سورعلا ميقت نيإ . . ىنقرشي -
 : ةعرسب لاقو

 ىبأ بابلح ىف شيعا نل 1



 لهب: اهقحم ىف ضووجابلا ووفق ةيرقتكدلا مسن ميقت اهنإدج
 .. ةيزوف ةروتكدلا فرعت

 : ىب ديدست ةشهدلا تداع دقو تلقو

 تداع ذنم اهرأ مل ىتأ ىلو .. انتراج اهنإ .. اهقرعأ اعيط -

 ةيوطخلا نالعإل بهذتس له نكلو .. اكيرمأ نم اهجوزو ىه

 : افقاو موقي ىهو لاق
 .. كانه ىلإ ىنقيستس ىتخأ -

 : امستيم تلق

 .. كوبأو -
 ١ : ىنرهني هنأك ةدح ىف درو

 ىعم تنأ نوكت نأ ىفكي .. ىبأ صخي ال عوضوم هنإ -

 .. ةعاسلا ىف انه ىقتلنس .. قيدص زنعأ تنآو

 ليو ناقلات ل اوريو حا نا كل

 .. ةريحلاو ةشهدلاو بجعتلا اهّؤلم تارظنب. هعبتتأ انو. 00
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 وهو ةيئادتبالا ةسردملا ىف انعم .ناك ذنم باهولا ديعو ..

 .. ىعربلا روفغلا دبع جاحلا نبا هنأب مويلا ىتح روهشم
 الأ دمعتي ناكو « ةرهشلا هذهب ادبأ اديعس باهولا دبع نكي ملو |

 .. هيبأ نع هيلإ هجوي لاؤس ىأ نم برهيو هيبأ نع ادبأ ثدحتي

 ملعي دحأ ال هنإ ..٠نمزلا تازجعم نم ةقراخ ةزجعم روفغلادبع

 تازجعملا نم هنأ هنع فرعي ملو ء هلصفو هلصأ نع ًائيش



 سانلا نيب ىدتري نآلا ىلإ وهو .. ةباتكلاو ةءارقلا ديجي ال نآلا

 ةنولم ةفافل لخاد ةفوفلم ةدبل هسأر قوفو عساولا بايلجلا
 الماع هنع ىكحي امك أدب روفغلا دبعو .. ةمعلا ةفافل نع اهقرفت

 ديدحلا عطق هيفتك ىلع لقني حلبلا ةلاكو نزاخم نم نزخم ىف
 ديو... ملبلا ةلاكو نارسا ةعرسب فشقتكي دش هنكلو.: ةدرخلا
 ىلإ ريكيو ريكي ذخأ مث .. ةريغص ءارشو عيب تايلمعي فزاجي

 حيصأ .. ةلاكولا ىف ةدرخلا ديدحلا راجت ريكأ نم حبصأ نأ

 | ديدحلا رهصل ةثيدح تالآ داريتسا ىلإ لصو هنإ لب .. ارينويلم

 هب اير هياط روك طيبا دام دكر انور انياتجلو
 لك نع عاشي ام روفغلا دبع جاحلا نع عاشي ناكو .. نييالملا

 أ هنإ ليق ىتح ٠ قرسيو برهيو ىشري هنإ .. نييالملا باحصأ
 ىلع هةيجسلاو عاكيوبسل يصل كار حلا ةضيرت اسر

 .. ةسيفن

 لك. : قوافل قي عاحللا كلطي مك درج نا هحأ عيطكتسب اقوا ظ
 ْ .. ةمخض ةثيدح تارامع عبرأ كلمي هنأ هنع سانلا هفرعي ام

 . ةزيجلاب لينلا عراش ىف ناتنثاو كلامزلا ىف اهتم ناتنثا
 ىف اهتكسي ناك ىتلا ةقشلا نم تاونس ذنم لقتنا دق ناكو

 | نم عبرأو راتسلا ديعو باهولا دبع.هادلوو هتجوزو وه قالوب
 أ ىف .. اهكلمي ةرامع ىلعأ ىف ةعساو ةقش ىف ماقأو .. تاتبلا
 روصقلا نم (رصق ىأ اليف تاونس ذنم ىرتشا مث .. كلامزلا
 اميف اندقتعاو « اضيأ كلامزلاب ىربص نسح عراش ىق ةميدقلا

 :' هسفن عتمي ىتح رصقلا اذه ىلإ ةلئاعلاو وه لقتنيس هنأ اننيب
 دق رصقلا نأب انتجوف اننكلو « هللا هبهو امي هدالوأ عتميو
 وه امك روفغلا دبع جاحلا لظو .. تارافسلا ىدحإ هترجاتسا



 ىهابتلا بحي الو رهاظملا بحي ال هنإ .. ةيلاعلا ةقشلا ىف

 ةيقارلا تاعمتجملا ىف هصخشب افورعم سيل هنإ لب « هئارثب
 دان هنأ مغر ةريزجلا ىدان ىف ءاضعأ هدالوأ الو ىه ال هنإ

 كرحتي ال هتدبلو هيايلجب هنإ « بدو به نم لك عمجي حبصأ

 .. هايند هيلع موقت ام لك دجو اذإ الإ مكيلع مالسلا لوقي الو

 .. تاهو ذخ الب ايندلا ىواست اذام .. تاهو ذخ
 نينواعملاو نيفظوملا نم ريبك ددع روفغلا دبع جاحلل ناكو

 هنكلو : نيملعتملا نم ًاعبط هونواعم ناكو , لامعلا نع ةوالع
 سدنهم هينواعم نيب نكي مل .. ملعلا ىهتنمي نمؤي نكي مل
 ىلع دامتسعالا لك دمتعي ناك دقف , فورعم ريدم وأ فورعم
 نأ .. ءاكذلا اذه ةمدخ الإ نينواعملا نم ديري الو هدحو هكئاكذ

 ىتلا تاياكحلا نمض انل ليق دقو .. هئاكذل آادونج اونؤكي

 ةلاكو نم بيرق ىهقم ىف ةرم اسلاج ناك هنأ هنع. اهعمسن

 ىلإ دوعي نأ لبق ةشيش نيسفن دشيل هيلع رمي نأ دوعت حلبلا
 رهصلا تالآ نع نوثدحتي هلوح نم ضعب عمسو . تيبلا
 جاحلا كرتشي ملو .. هرب دالب ىف لمعت ىتلا ةثيدحلا عطقلاو
 مويلا حابص ىفو .. ةملك لقي ملو ثيدحلا ىف نوفغلا دبع
 مهل ىورو هعم نولمعي نيذلا نيملعتملا نم نينثا عمج ىلاتلا
 ةعضب دعبو .. ىد ةياكحلا انل اوفوش .. لاق مث .. هعمس ام
 ةزجعم هنإ .. عاتقلاو ردهصلا تالآ دزوتسا دق ناك نوعه

 | .. ةقراخ

 ا : هينوأعم نم راتسلا دبع هنبا الو بافولا دبع هنبا نكي ملو
  نزاخم ايري ملو حلبلا ةلاكو ىلإ اموي اوبهذي مل مهنإ لب
 ءافجلا نم ساسحإ هنيبو امهنيب ناك .. مهيبأ نيبالم



 نأ نكمي ال لهاج ناسنإ هنأك هيلإ نارظني اناك .. تماصلا
 ىعامتجالا هاوتسمب ظفتحي .هنأل امبر .. مهي .الو هسفنب ىقتري.
 ةدبللاو عساولا بابلجلا ىلع ً؟رصم لازي.الو  عضاوتملا لزعنملا
 الك نأ ىلع امهلماعي ناكف ىه امأ ...هسأر قوف اهعضي ىتلا
 لكؤ .هسفن نع ًالوئسم شاع هنإ .. هسفن نع لوئسم امهنم
 لك .. ةايحلا.ىه هذه .. هيف لضف هيبأل نكي .مل هيلإ لصو ام

 نأ نود امهكرت كلذلو .. هسفن نع لوئكسم وهو دلوي نبا |
 رارسا مهفو هعبم لمعلا“ ىلإ .. هايند ىلإ امهدشي نأ لواحي
 اهقشتكيلف ةلاكولا رارسأ هسفنب فشتكا هنإ .: حلبلا ةلاكو
 ا ظ . اهفاشتكا امهدحأ دارأ ول اضيأ هادلو

 ليخب هنأ روفغلا دبع جاحلا نع سانلا هلوقي ناك ام نكلو ٠.
 الف هيدلو نم هكلمي ام ىلع فاخي هنأ ىتح لخبلا ىهتنم ىف
 .. كلمي امب ظفتحي نيأ الو كلمي اذام الو كلمي مك امهل لوقي.
 امهداعبإ دمعتي ناك امير لب .. هيف امهدحأ عمط ريثي ال .ىتح
 . بتاجب ناكو .. امهرش نم هفوخ ءاقتاو ةطيحلا نم عونك هتع
 (فورصم امهنم لكل صصخي ةيداعلا ةلئاعلا تاقورصم
 .. يلام اهعم لماعتي ىتلا ٠ ةديحولا ىه مآلا تناكو .. ايعويسأ
 تانبلاو دالوألا تاقورصم اهيطعيو تيبلا فورصم اهيطعي
 ىه اهنإ .. ادبأ هجعزت نل اهنأ قثاو وهو فرصتت اهكرتيو
 قيناخد ىف ميقت تناكو حلبلا ةلاكو ىف الايش الماع هعم لمعي اهوبأ ناك .. روقغلا دبع اهجوزت.ذنم ريغتت مل ىرخألا
 .. رخآ ىوتسم ىلإ عفترت نأ ادبأ لواحت مل اهموي نمو ء قالوب
 ىف ميقتل تلقتنا نأ دعب ىتح .. رخآ اعمت جم شيعت ىأ
 ناكسي الو كلامزلا تاديسب فرعتت نأب متهت ال اهنإ .. كلامزلا



 .ةصأ هم مع تن دو

 .بحاص ةجوز اهنأب ىفتكت اهنإ....اهجوز اهكلمي ىتلا ةرامعلا
 . | .. اهيفسر اهب ىسكت ىتلا ةيبهذلا رواسألاب ىهابتتو « ةرامعلا
 عابشإ درجمل ال ةيبهذلا رواسألا نم اهديزي روقغلا دبعو
 بهذلا عمج نأ ملعي هنأل نكلو ةأرما ىأك ىهابتلا ىف اهتاوزن
 عيبي نأ عيطتسي تقو ىأ ىفو .. شيوحت .. هلاومأل عمج ىه
 ديدشلا هلخب عم هنإ .. رعسلا عافترا عم هلاومأ درتسيو بهذلا

 تارامعلا بتك الشم هنإ .. قوسلا ءاكذ ..:هءاكذ الغتسم ىقبي.|
 ابرهت نكلو مهل اهنع ًالزانت ال هتانبو هيدلو ءامسأب اهكلمي ىتلا

 رابع ىآ ىف كحك نأ عويف نهال نييلود.قارستلا نقب
 نم ةرامعلا هذه ردت مك مهنم دحاو ىأ ملعي ال دق لب .. همسأاب

 هنإ لب ء هدحو هل فرصتلاو ةرادإلا نإ .. تاراجيالا ةميق

 لامعألا هذه مسق اضيأ بئارضلا نم اففختو هلامعأل (ميظنت
 مهو هدالوأ مساب اهنم نيتكرش لعجو تاكرش ثالث ىف
 مهل اهلمحي قاروأ ىلع نوعقوي مهنإ .. ائيش اهنع نوملعي ال
 نولأسي ال نوتماص مهو مهيبآ ريتركس ىدنقأ ىلوبدم
 ١ .. نومهفي الو

 ىلع هصرح ىف رثؤي مل روفغلا دنع جاحلا لخب نأ امك
 ملعتي مل هنأل ةيتاذ ةيسفن ةدقع ىناعي هنأ كش ال هدالوأ ميلعت

 هلخب ىلع تبلغت ةدقع ىهو .. هتايح ىف سرادم لخدي ملو
 ديري اذام هسفن لآسي نأ نود هدالوأ ميلعت ىلع اصيرح ناكف
 مهئانيأل ءابآلا ليختي امك .ليختي نكي مل لب « مهميلعت نم
 نكت مل .. ماحم .. سدنهم .. روتكد .. مهل نونمتي البقتسم

 نم ةحارلاب سحيم طقف امنإ : هلاب ىلع رطخت تاليختلا هذه
 همسا نولمحيو هنم ةعطق مهو هدالوأ نإ .. اهيناعي ىتلا ةدقعلا

 ١١ رك ا



 ىلع صرح :كلذل .. ةباتكلاو ةءارقلا نوديجيو سرادملا نولخدي
 -| ةريظن تلصو دقو .. عيرألا هتانب ىتح سرادملا مهلخدي نأ
 .ةعماجلا تراتخا اهنإ لب ... ةعماجلا ىلإ نهارغص ىهو
 نم ررحتلا ىلع روفغلا دبع دالوأ ردقأ ةريظن نإ .. ةيكيرمألا
 ةيكيرمألا ةعماجلا تلخدا دقف ٠. مهوبأ مهل اهيبسي ىتلا ةدقعلا

 .. عمتجملا تانب نم ةيقار تنبك اهتيصخش تابثإ درجمل امير
 ةيكيرمألا ةعماجلا نيب قرفلا مهفي نأ لواحي ال اهوبأو
 ةعماج .. ةعماج اهمسا نأ ئفكي .. ةيرصملا ةعماجلاو
 نلمكت سب نأ نود نجوزت دقف ثالثلا تانبلا امأ .. مالسلاو

 , ةيقارلا تالئاعلا بايش نم نهجاوزأ ناكؤ .. ىوناثلا ميلعتلا

 هنوفرعي ام وه نهنم جاوزلا ىلإ مهعفد ام ىوقأ نأ كش الو
 نم لك نم همهي نكي مل روفغلا دبعو .. روقغلا ديع ءارث نع
 بسكي مكو لمعي اذام هنع فرعي نأ الإ هتانب ىدحإ ىلإ مدقتي
 تانبلا نم ناتنثا تقلط دقل . نكلو .. كلمي اذامو هوبأ ىه هو
 ىطعي اذامل .. روفغلا دبع لخب ىدمب امهاجوز ءىجوف نأ دعب
 ىلوتي اهنع الوئسم اجوز نهنم لكل نإ .. نجوزت نأ دعب هتانب
 دقف هجاوزي رمتسا ىذلا ىه ةثلاثلا تنبلا جوز ناكو .. اهرمأ
 هعم لمعي نأب روفغلا دبع عنقي نأ عاطتسا .. ارباص اثيبخ ناك
 ا +. «راهتلا يميرح نم يناجم هتفصو ةتاكرتاب نإ
 ... ثرإلا راظتنا ىلع رداق

 روفغلا دبع جاحلا انبا باهولا دبعو زاتسلا دبع لخد ذنمو
 امهثم لك... امهدلاو نع ناديعب امهو لافطألا ةضور سرادم
 امع ادبأ امهلأسي اهيا مهابأ نإ .. هسقنب هلبقتسم نع ثحبي
 هينثواعم دحأ لأسي طقف ا هةئاسردي امع ىأ امهل ىرجي
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 عاطتسا دقو « هنبا اهب قحتلي ىتلا ةسردملا نع ارباع الاؤس |
 ةسدنهلا ةيلك لخد ىتح ميلعتلا ىف رمتسي نأ راتسلا .دبع
 ةأجف رفاس ةسدنهلا ةيلك ىف بلاط ىهو .طقف.نيتنس دعب نكلو
 هل عفدي نأب هابأ عنقأ فيك ىردأ الو .. ارتلجنإ ىف هميلعت متيل
 ىهزلا هيق راثأ هنأ كش ال .. جراخلا ىف هتماقإو هرفس تاقفن

 ىوتسم ىق ام اع نوكيل جراخلا ىف ملعتي هنيا نأب
 دقو .. رصم ىلإ راتسلا دبع دعي مل اهموي نمو .. تاجاوخلا

 دحأ الو بسكيو لمعي هنأو ةيزيلجنإ ةجوز كانه جوزت هنأ ليق
 هيلإ لصو ام لك ناك امير .. بسكي مكو لمعي اذام ىردي
 نع اديعب شيعي نأ ىلع ارداق حبصأ هنأ هب دعسو راتسلا دبع

 ظ ظ .. هيبأ

 روفغلا دبع جاحلا نع هلوادتتو هعمسن انك مالك اذه لك
 ةفرعم روقغلا دبع جاحلا فرعأ مل ىنكلو . هتئئاعو ىعربلا
 الإ فرعأ مل .. هتاتب نم اتنب الو راتكسلا دبع هنبا الو ةيصخش
 هتيب ىلإ ىتوعد ىف اموي باهولا دبع ركقي ملو .. باهولا دبع
 نم دحأ روفغلا دبع جاحلا تيب لخدي مل .. هتلتاعب ىنقرعيل
 ْ ... هدالوأ قراعم نم ىأ ءاقدصأ

 انأو ةيئادتبالا ةسردملا ىف,ىل اليمز باهولا دبع نإك ذنمو
 هنأك تلق امك انايحأ هب سحأ تنك .. ةييجع ةيصخش هريتعأ |

 لزعنيو دعتبي انايحأو .. ىل ىكحيو ىنمزالي ميمح قيدص
 .. فراعت درجم وه اتنيب ام نأك ديعب نم رخآلا اندحأ ىيحيو

 قيطي ال هنأب هيلع مكحا انأو ةيئادتبالا ةسردملا ىف انك ذنمو
 ىه ىقبو ةيوناثلا ةسردملا ىلإ انأ تلقتنا دقو ةسردملا الو ملعلا
 امئاد تنكو .. نيماع دعب ىب قحل نأ ىلإ ىئادتبالا ىف ابسار

 ىف نأ يي ا



 : ىف هيبأ ةكراشبلا غرفتيو سرادملا كرنتياال اذامل + . لءاستأ
 : ىلع دمتعي ناك هوبآو .. هيبأ بهاوم هل تناك امير .. هتراجت |

 ' .. نكلو .. سرادملا وأ ةساردلا ىلإ ةجاح ىف نكي ملو هئاكذ
 كلذلو هيبأك نوكي نأ ديري ال هنأ باهولا دب ع ةدقع تناك امير
 ... ةداهش ىلع لصحيو ةسردملا لخدي نأ ىلع ممصي

 هنم أجافآو باهولا دبع ىف ةريح دادزأ انأو انربك املك انكو
 تيقتلا دقو .. اذاش ىأ انونجم هربتمأ انايحأ ىنلعجت تافرصتب
 ايدترم عراشلا ىف ريسي وهو راغصلا رمع ىف نحنو ةرم هب
 براوجلاو ةروكلا بعل ءاذح .. مدقلا ةرك.ىبعالل لماكلا سبللا
 ارواح يرق . صيمقلاو نولطنبلاو

 ؟ نتياك اي نيأ ىلإ - .

 : ةيدج ىف لاقو
 .. نيرمث ىدتع -

 ظ رخام تلا

1 
 ريضشيو ىنمولي هنأك : ناني وهو كاكا هقوسم ىف ناقد

 : هيدتري ىذلا صيمقلا ىلإ

 يعم ىلاعت .. اعبط ةئاسرتلا ىف بعلأ ىنإ .. رت الآ -
 هعم ترس دقو ٠ . ةناسرتلا قيرف صيمق ىدتري ًالعف ناكو

 نكميال .. سئاتسم نونجم عم ريسأ ىنأك ةناسرتلا ىدان ىتح
 سيالم دترم وهو اذكه عراشلا ىف ريسيو ةرك بعال نوكي نأ
 . نأ ديري هنأ هتدقع تناك امبر , ةدقع ىناعي هنأ كش ال .. . بعلملا
 نأو فرعي نأ هلايخب راتخاو سا دا



 ا - .- ممل سس د

 | هتإف كلذل .. ةركلا بعلي نأ نود ىتح ةرك بعال هنأب رهتشي

 لك مامأ عراشلا ىف اهب ريسيو بعللا سيالم سبلي نأ دمعتي
 امدنع أجافأ ملو ةناسرتلا ىدان هعم تلخد دقو .. سانلا

 نأ ىلع لدي ام دجأ ملو .. ىدانلا لخاد هفرعي ًادحأ دجأ مل

 ىأ ىل رسفي نأ وه لواحي ملو .. بعللا ىلع بردتي نم كانه
 .دعاقم نم دعقم ىلع اعم انسلج نأ ىلإ ىب راس هنكلو ءىش

 لك العف عبتتي هنإ .. ةركلا نع ثدحتي ىهو ىدانلا جردم
 ادبأ بعلي مل هنكلو بعللا مهقي ناك اميرو « مدقلا ةرك تايرابم
 .. ةرك بعال هنأك عراشلا ىف ريسي نأ ىفتكا امنإ

 ماع دعيو .. رمعلا .نم ةرشع ةسماخلا ىف اهمايأ انك دقو
 . ددرتي حبصأ دنقل .. ىرخأ ةلاح ىف باهولا دبع تدجو دحاو
 قلغم راب ىهو .. كلامزلا ىح ىف راب ىلإ رهظلا دنع .موي لك
 .. هلخادب نم ىري نأ هب رمي نم عيطتسي ال ثيحب باوبآلا
 . ةجاجز هسولج درجمب بلطو رابلا اذه ىلإ ىنبحص ىذلا ىهو .
 | بلطي انم لك .. انأ بلطأس اذام ىنلأسي ملو هسفنل ةريبلا نم
 ةعرسب ةريبلا ةجاجز برش دقو .. هسفن باسح عفديو هسفنل
 نأ نود ةعبار ةجاجز مث ةثلاث ةجاجز مث ةيناث ةجاجز بلطو
 ماق دقو .. ةريبلا برش نع فكي نأب هحصنأ انأو ىلإ عمتسي

 ناك هنكلو احضاف ًاحنرت هتاوطخ ىف حنرتي نكي ملو كلذ دعب
 .رهظلا ىف موي لك رايلا ىلإ بهذي هنأ تملع دقو .. زتهي
 ىلإ مانيو تيبلا-ىلإ ذوعيسف عبشي نأ ىل | ةريبلا الإ برشي الو

 .. هسأر نم ةريبلا رخبتت نأ
 ةديدج ةلاح ىف باهولا دبع لخدو رخآ ماع رم نأ ىلإ |

 ةلاح .. مونيلا ىتح هنم ةنكمتم لازت ال ىتلا ةلاحلا ىهو



 1 هنإ .. نيدلا ىف هلك اقراغ حبصأ:ىتح نيدت دقل .. نيدتلا

 | نآرقلا امئاد ًأرقيو .. عماجلا ىف ةسردملا دعب هتاقوأ لك ىضقي
 هلكاو اهبظنإ يتعاون اف نكاذيدت نارا اذا وذ كارهسنلاو
 مث هنريخلا قلطا نأ حن ىلإ تمزتتلا هيبلسو هور اجلا
 له .. ةليوط تاشقانم ىف لخديو .. اهقلطأو داع مث اهقلح
 قح نم له .. ةيرايتخا ةنس مأ ةضورقفم ةنس ةيحللا قالطإ
 ناكو .. همرحت ةنسلا نأ مأ هسأر رعش نع فشكي نأ لجرلا

 سأر ىلع ىتلا ةدبللا ىلإ برقأ ةيقاط هسأر ىلع عضي انايحأ
 ةلدبلا علخي نأ ةسردملا نم دوعي نأ دعي ًارصم حيصأو هيبأ

  امغرم ةلدبلا ىدتري هنإ .. عراشلا ىلإ هب جرخي ابابلج ىدتريو
 غئارش نم تسيل .. مارح ةلدبلا ءادترا نكلو ةنسردملا ىف
 رهظملاو .. بابلجلا ىف ةكربلا لك ةكربلا .. نيدتلا رهاظم الو
 لخاد الإ ىدبي الأ وه نيدتملا ةماركو ةيصخش نوصي ىذلا

 ] .. بايلجلا
 ةيوناثلا ىلع تاصحو تاونسب باهولا دبع تقبس دق تنكو

 عست هيلع ىضم دقف وه امأ .. ةسدنهلا ةيلكب تقحتلاو ةماعلا

 نأ نودو ةأجف مث .. ةيوناثلا ةساردلا ىف لازي ال ىهو تاونس

 فيك ىردأ الو .. جراخلا ىلإ رفاس ةيوناثلا ىلع لصحي
 بألا ناك امير .. جراخلا ئف هيلع قافنإلاب هابآ عنقي نأ عاطتسا
 .. جراخلا ىف ادالوأ هل نأب ىهابتلاو رهاظتلاب هتدقع ىرادي

 ئذلا ناكسسلا' دبع ةئبآل ةاظعا اه تاهرلا يع ىطغي نأ ةارآ امير
 .. هب رخافتيو جراخلا ىف ميقي

 تعمس ىنكلو .. ىل لوقي نأ نود باهولادبع رفاس دقو
 ىف ميقي هنأ عمسأ تنكو .. هنوفرعي نيذلا ءاقدصالا ةيقب نم

 2 اب معمل خشات سلو مصل سل ل ا و كم ريس وج ع وام هوجو هير يي همس يوب

 . ىبأ بابلح ىف شبعا نل



 .. ارسيوس ىلإ مث سيراب ىلإ لقتنا هنأ تعمس مث .. ندنل

 تيقتلا نأ ىلإ .. هرفس ءانثأ باطخ ىأ ىل لسرأ نأ ثدحي ملو

 ىف ىننضتحاو .. كلامزلا عراوش ىف تاونذس عيرأ دعب هب

 ةقادصلا سيساحأ لك ىنيطعي هب تسسحأ ةظحل ىفو قوش
 .. ريغتي نأ نود داع دق هنأ ةعرسب تفشتكاو .. قرتفن مل اننأك

 .. هنقذ تحت نم ىلدتت هتيحلو نيدتلا ىف اقرغم لازي ال هنإ

 هنإ .. بابلجلا ىدتري ال هنكلو .. همالك لالخ رئاعشلا ددريو

 لقي ملو .. ابروأ ىف هتماقإ ريثآت نم كلذ لعل .. ةلدب ىدتري
 ابروأ نم ام :ةداهش ىلع لصح هنأ ءاقللا اذه لالخ ىل

 انأو .. نهملا نم ةنهم ىأ مولعلا نم ملع ىف صصخت وأ
 .:هلآاشأ مل

 ىأ باهولا دبعل فرعأ مل ليوطلا رمعلا اذه لك لالخو ١
 ةيسنج ةقالع الو .. ةاتف عم ةيفطاع ةقالع ال .. ةيئاسن ةقالع
 .. انمالك ىف ادبأ ىتأت تانبلا ةريس نكت مل هنإ لب .. ةأرمأ عم

 ىف رسيسن نحنو ةأرما ىأ ىلإ علطتي هنأ ادبأ هيلع ظحلا ملو
 هوعدأ تنك امدنع ىتح .. ةريثم ةأرملا هذه تناك امهم عراشلا
 لواحي ملو ٠ « تنب » ىأ هرظن تفلت مل ىدانلا ىلإ ىعم ىتايل
 ثيدحك تانبلا نع ثدحتي نكي مل لب .. تنب ىأ نع ىصقتي نأ
 اذه لثم قلطنو اننيب سلجي ناك امدنعو , كحضنتو هب ىلستن

 ىلإ رفاس نأ دعب ىتح .. تكسيو انع ههجو ريدي ثيدحلا
 ' تانويسنبلا ىف امئاد كانه ميقي ناك هنأ تفرع دقل .. ايروأ

 , نوبحصي ةيلطلا ناكو .. ايرعو نييرصم ةبلط عمجت ىتلا
  ةأرملا بلاط لك دشي مث انلع نهنوسلاجيو نويسنبلا ىلإ ءاسنلا

 ضفريو .. روثي باهولا دبع ناكو .. هشارق ىلإ اهبيحصي ىتلا

 نم لا 55 2 شنعا 0:



 / قلغيو هتفرغ لخديو :. مهتعتمو مهوهل هءاقدصأ كراشي نأ“
 .داكأ انأو ...هللا رفغتسيو ىلصي ليللا ىضقيو بايلا هسفن ىلع .

 .نم نيثالثلا ىف نآلا هنأ مغر باهولا ديع نأ ادكأتم اقثاو نوكأ

 ْ ْش .. ةأرما سمي مل اركب لازي ال هرمع

 ناسزلا اي ةيقطا ىلا اننا تك لأ رد

 ١. .ةأرملا حدتمي ىعسم .هثيداحأ ىف أدب دقل .. ةأرملاب هسيساحأو

 . تعاطتساو .. ةيصخشلا ةلماك ةناسنإ اهنإ لوقي هنإ .. ةيبروألا

 | ىلع اهتدارإ نضرقتو اهسقن اهب نوصت ىتلا ةوقلا ىلإ لصت نأ |
 م .. ىنجتملا لجرلا

 ل ثدحتي ذخأو

 0 *::اكحاتض هل تلقو :اهلامج ئوتسم نع ثدحتي نأ نود

 ول ا ل حل ةحارصب هديع اي ىل لق -
 ْ ْء !؟ كانه

 ها : مول ىف ىلإ رظني ىهو لاقو
 الف هدصقت كنأ فرعأ ىذلا ىنعملاب ةقالع تناك اذإ -

 ره ركل واحلا داع يول ار 0000

 ْ 7 00 را

0 

 : ةداج ةجهل'ىف لاق

 ىلع ىنردقو ءارغإلا ةمواقم ىلع ىنردق هناحبس هللا نإ -

 .. هلل دمحلاو .. ىسفن ةمواقم

 8-5 : هيلع حلأ ىنأكو تلق
 ؟ جاوزلا ىأ .. لالحلاب نهنم ةدحاو كرغت ملأ -

 ىبأ بابلح ىف شيعأ نل 4



 ْ ةسقت تنامي هناكو يستقيم لاق عج

 00 نأ ديرأ الو .. تاصقان نهنإ -

 ذتم ىلع نححلي تانبلا ىتوخإو .. انيد تاصقان اعطق نهنكلو
 اهجوزتأ نم دجأ نأ ىنمتأ ىنأ نهل تلق دقو .. جوزتأ نأب تدع

 اينابتشاو يايدلعو :. ايخوق يةسروالا ةارلا ةنيضختك اهلو
 .. ةنيدتم ةيرصم ةاأرما ىف كلذ لك ديرأ ىنكلو .. ةيلوكسملل

 .. ةيضخشلل ءاني لك ةمالس ساسأ وه ناميإلاف

 نامي يع اهناب الإ تاهرلا دبع مالك نسب متقا مل اهعويو

 .. نهي بجعأ كلذل ايروأ ءاسن ماوقو أ

 ىلا © © © 0 /

 ةيصبخ# اهي ديعتبم] ئتلأ تايركذلا هذه لك شيعأ:تنكو
 همادقإ نم هب تئجوف امل ةشهد ىق انأو ىعربلا باهولا دبع

 اهدجو هنأل اهجوزتي هنأ كش ال .. ةيكيرمأ ةاتف نم جاوزلا ىلع
 تانب لقع .. نيدلاو لقعلا هريدقت ىف تلمكتسا دقل .. ةملسم
 .. انثيدو ابروأ

 ىنإف .. تفاركلا قلعأ نأو ةلماك ةلدبلا ىدترأ نأ تدمعتو

 ىف ءاج دقو .. ىقيدص ةبوطخ نالعإل ىمسر ءاقل ىق بهاذ

 نإ .. ىترايس انيكرو ةرشابم انهجتاو .. امامث هدعوم
 كلمي ال ىعربلا روفغلا دبع ةزجعملا رينويلملا نبا باهولا دبع
 دوقي فيك فرعي ال هنإ لب « ةرايس هتايح ىف كلمي ملو ةرايس

 يس را ير دي ا ولا رايس

 اتماص تاتا ىترايس دوقأ انأو تاق

 : امهاس |

 15 ه# ىبأ بابلج ىف شيعا نل



 .. كتييطخ مسا ام -
 نأ ىقح نم سيل ناكو لاؤسلا اذهل ىنمولي هنأك ىلإ رظنو

 : لاقو داع هنكلو .. بيع .. حصي ال .. هتبيطخ مسا فرعأ

 .. ةنيمأ اهمسا حيصأ .. ةنيمأ اهمسأ 5-5

 : همولي متهأ ال انأو تلق

 | !؟ ةحايسلاو ةحسفلل انه اهنأ مآ .. لمعت له -

 : ىبصع 0 راصتخاب لاقو
 .. ةروتكد اهنإ --

 قوفت ةعرسب ةرايسلا يقيل تدجوو .. تكسو

 ةلجع قوف ىادي شعترت ال ىتح ادوهجم لذبأو , هتدوعت ام
 .سجحأو .. ةريثم ةريطخ' ةيلمعا ىلع مدقم. ىنأك .سحأ ... .ةدايقلا

 .!١اهازأ نأ ديرأ .. ةيكيرمألا ةروتكدلا هذه ةيؤرل خراص غافدناب

 .. رارسأ نع فشكلا ىلإ ىقيرط ىف ىنأك سحأو اهفرعأو
 ةياوهل ىنامدإ ىه ىتايح لك ىف ىن ىنتبعتأ ىتلا ىفعض ةطقنو

 .. رارسألا ىلإ لوصولا

 ىببا تانلح ىف شسعأ نلا # 7



 . | نم رهظم ىأ تيبلا' ىف دجأ-مل :ئنأ.هب تثجوف ام لوأ:نلك
 انأ تنك .. ةيوطخ نالعإ ةنسانم اهبلطتت ىتلا لابقتسالا :زفاظم
 انودبف .. قنع طابرو ةلدب انم لك ىدتري اندحو باهولا دبعو
 ايداع الايقتسا تيبلا ةبحاص ةيزوف انتليقتساو .. ءايرغ اننأك
 اهنإ لب .. بيحرتلا ةحرف عيشت ةبسانم ىأ كانه سيل نأك

 | ىتراج ىهو اهاقلأ نأ نود تداعو اكيرمأ ىلإ ترفاس
  اكيرمأ ىف اهتايح اهتريغ امير .. ةلوفطلا مايأ ذنم ىتقيدصو
 ىدترت تناكو .. ةبحرسم عفدنت وأ قوشلاب سحت دعت ملف

 سنؤم اهجوز تحفاص مث .. هلجأ نم نيزتتو اهسفن
 هنآ ودبي ال رخآلا وه ناكو .. سنؤم روتكدلا .. هللا فلخ

 نولطنب ىدتري هنإ .. فيض لابقتساب ىتح الو ةبسانمب لفتحي

 يميل لا لا



 ةرثأتم اهنأ كش ال .. اهرعش لك ىطغت اضيأ قرزألا نوللا نم
 ْ .. مالسإلا ميلاعت نم هتمهف امب

 : ةيكيرمأ ةجهلو ةيزيلجنإ ةغلب ةيزوف اهل تلاقو

 .. لصن نأ لبق انترايز باسح ابسحي مل امهنآأك
 تقلت اهنأك .. ةتماص ىهو ةيزوف فلخ روف ةنيمآ تماقو

 0 رو ير هلداجت نأ عيطتست ال آرمأ ش

 : باهولا دبعل تلق مث .. اهيمدق نيب ليوطلا
 ىبرعلا ةنيمأ ملكتت الآ -

 : ةمنرف ةحمل هينيع ئفو باهؤلا دبع لاقو

 نكلف ” ىبرعلاب نآرقلا تايآ لترتؤ ىبزعلا ملكتت اهنإ>
 .. ةيزيلجنإلا ىه ةيلصألا اهتخل عبط

 00 : مالك نع ثحبأ انأو تلق

 .. كتلأس اذهل .. ةيزيلجنإلاب اهملكت ةيزوف تناك دقل -
 : امستيم باهولا دبع لاقو

 عيرأ اكيرمآ ىف أعم اشاع دقف دوعتلا مكدب ناملكتي امهنإ - ٠

 .. رهشأ ةثالث ىوس رصم ىف اهيلع ضمي مل ةنيمأو , تاونس 0
 : سمهأ ىنأك ضيفخ توصض ىف تلقو

 .. اكيرمأ ىف اهمالسإ تنلعأ له -

 55 هتودع ىنأك احلا نيا وهو باهولا دبع لاقو
 :. رصم ىلإ تءاج نأ دعب تملسأ .. ال -
 سنؤم روتكدلا انيلإ ءاجف ةفرشلا ىف اندحو نيسلاج انكو

 : 2 : اكحاض ًالئاق لخادلا ىلإ انوعدي
 نأ لبسق اولاعت .. ل

 .. راطقلا اتتوفي

 هايس يشسسسشسشلللُُلاا ا 0 تشتت اا تتش شف أ ا أ ب ب جب ب تذل ات



 ةأرملا هذه .. ةنيماب ءىلتمم ىلقع لكو لخادلا ىلإ انمقو

 اهيف ىتريح تدادزا اهتبأر نأ دعب ىنإ .. ةملسملا ةيكيرمألا
 درجمب ىنكلو .. رارسأ ملاع ىلع لبقم ىنأب ىساسحإ دتشاو

 تخأ ةريظني تلغشنا دقو ىسفن تدجو ةفرشلا تكرت نأ

 ىتلا ىعربلا روفغلا دبع جاحلل ةديحولا ةتبالاو باهولا دبع
 ةعماجلا ىلإ تلصو نأ ىلإ ميلعتلا ىف رمتست نأ تعاطتسا

 ةنبال هروصتأ نأ نكمي ناك ام ريغ ةيصخش اهنإ .. ةيكيرمألا
 نحنو مالكلا لك ملكتت ىتلا ىه اهنإ .. روفغلا دبع جاحلا

 انأو .. ةعماجلا رداونو اهتسارد نع ىكحت اهنإ .. اهعم سولج
 ةنيمأ اهبناجيو ةيزوف انيلع تلخد نأ ىلإ .. اهب اباجعإ دادزأ
 ريصع نم [قيربإو ىاشلا تادعم لمحت ةريغص ةدئام نارجي
 .. تاجاجزلا ضعب اضيأ لمحتو توكسبلا نم اقبَطو نوميللا

 .. ةيرحلاب فرتعي تيبلا نأك .. . نيج ةجاجزو ىرابمك ةجاجز

 .. برشت نأ قح كلو رمخلا برشت الأ قح كل
 .سنؤم اهجوزو .. اهعم تبرشو ىرابمك تبرش ةيزوفو

 .. ىاشلاب اوفتكا نيقابلا لكو .. نيجلا ةجاجز نم برش
 روتكدلا دم نأ ثدح دقو .. نوميللا برشي تفتكا ةنيمأو

 تماقف هسأك ىلإ اهنم فيضيل ادوصلا ةجاجر ىلإ هدي سنؤم
 لصت نأ مهتو ادوصلا ةجاجز طقتلت تداك امو هدعاست ةنيمأ

 ريئز هنأك توص ىف باهولا دبع لاق ىتح سنؤم ىلإ اهب
 ١ : دسألا

 : + دمك
 يوسف ترآ اهنيب نيم نب ةجاجتا يبا ككل ومس

 ١ اهنأك ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرخاس تلاق مث ةطخاس اهنأك اهيتفش
 ' : ةظاتغم
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 1 ظ 2 .. ةعيطم ةجوز نينوكتس -
 .. امئاد انعم ةكرتشم ةريظنو ةمكاعلا ثيداحألا لدايتت انكو

 : تلاق نأ ىلإ

 .. ةنيمأ اي لوقعملا نم لوطأ كبوت نإ -

 باهولا دبع لاقو ملكتت ملو اهبوث فارطأ ىلإ ةنيمأ ترظنو
 ] : روف

 اناميإ رثكأ اهنإ .. نوكي نأ بجي امك ةأرملا بوث اذه -.

 نق تلافإ ةرووفا قلو كك [رككلو «نيظن:هقخلا هوك رحلو
 ظ : لغ

 نإ .:ىرخألا نم انامتإ لقا الو نشكأ امهدحا سيل -
 ةرح ةريظنو .. هميلاعت دودح ىف درفلا ةيرخي فرتعي مالسإلا

 .. نيرتم اهيوث ةلاطإ ىف ةرح ةنيمأو ارتم اهبوث ريصقت ىف
 .. ةروع نع فشكي ال بوثلا ماد ام |

 .. اهتفاقث نم ةدكاتملا ةذاتسألا ةجهلب ملكتت تناكو

 : فقوم لا ذقنت نأ ديرت اهتأك ةريظن تلاقو
 نالمعإ موي.ىلع قشتن نأ مهالاو . مهألا ىف ملكتنل -

 .. ةنيمأو باهولا ديع ىخأ ةبوطخ

 : ءاردزا ىف ةيزوف تلاقو

 ١ .. اوقفتا -

 : حرم ىف سنؤم لاقو
 امهو عيباسأ ذنم ... نآلا .. مويلا ةبوطخلا متت ال اذامل -

 .. امهتصقب انناشودي
 : ةكحاض ةريظن تلاقو

 .. ةلفحو ةحرف ةبوطخلا نالعإل نوكي نأ دبال -
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 : سنؤم لاقو
 ديلاقتلا رفوتو .. مهل امو انل ام .. امهتحرف ةحرفلا نإ -

 .. اهانيستو تيلب ىتلا ةميدقلا
 : باهولا دبع ىلإ ةتفتلم ةرخاس ةيزوف تلاقو
 !؟ ليدلا كعم له -
 ًاليوط اباطخ ىقلي نأ مهي هنأك باهولا دبع حنحنتو
 ةعيرش ةيوطخلا تسيل .. ةبوطخ نالعإ ديرأ ال ىنإ -

 .. جوزتنل .. ةرشابم جاوزلا نلعنل .. ةضورفم
 2 : ةكحاض ةنيمأ تلاقو

 .. قح كل -
 : يدع ام قدضتال اهناك كدت نمو ةريظن تلاقوو

 .. جاوزلا نوكي ىتمو <
 : روف باهولا دبع لاقو
 .. هللا ةكرب ىلعو نوذأملا ءاعدتسا ىف لسرن .. نآلا -

 .. الغ ششكألا ىلع وأ
 : ةنيمأ تحاصو

 .. ادغ الو نآلا جاوزلل ةدعتسم تسل ىنإ .. ليحتسف .. ال -
 : ةكحاض ةريظن اهل تلاقو

 .. ةسورع اي ىتم -
 : ةلوجخ اهناك اهينار نحت نهر ةنيمأ تلاقو
 .. نيعوبسأ لبق سيل -
 ةداعسلاب ضينت اهلكو اننيب تاشقانملاو ثيداحألا ترادو

 اهثيدح ىف ةيدج انرثكأ امئاد ىه ةيزوف تناك نإو « حرملاو
 مت مث .. جاوزلا اذهب بحرت ال اهنأ اهيلع ودبي ناك اهنأ ىتح
 ةليل ىفو .. نيعوبسأ دعب جاوزلا متي نأ ىلع ًايئاهن قافتالا
 .. ديلاقتلل ًامارتحا ةعمجلا
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 نأ ةيريخ ىمع ةنبا ىلع تضرع نأ دعي افرصنم تمقو
 نع اثيش اهنم فرعأ نأ ديرأ تنك .. ىترايسب اهلصوأ
 .. اكيش اهنع فرعت اهنأ ديال .. ةنيمأ نع دصقا .. نيلاثور
 عم لوطأ ةدم ىقبي نأ ديري باهولا ديع نأ ردقأ تنكو
 | عيمجلا حفاص نأ دعب ىعم ءاجو ىنتفقوتسا هنكلو « هسورع
 امم رثكأ ةملك اهل لقي مل هسورع ىتح .. ةيمسر ةحفاصم
 سيرع نيب ةداعلا ترج امك اهلبقي نأ لواحي مل ًاعبطو .. هلاق
 دقف ةريظن هتخأ امأ .. فافزلا ةليل ىلع اقفتا نأ دعب هسورعو
 نأ ديرت اهنإ .. اهدحو تيبلا ىلإ دوعتسو .. ىقبت نأ تلضف
 تمستباو اهمولأ ىنأك اهيلإ ثرظنو : .سورعلا عم رثكأ ثدحتت

 ' .. ةّرّيظن ةيحان ريبك مامتهاب سحأ ىنإ .. ديعب نم اعدوم اهل
 ه6 «©

 باي مامأ ىترايس نم لزني ىهو باهولا دبعل تلقو
 : مهترامع

 .. ىدانلا ىف ادغ .. كارآ ىنعد -

 : امستيم لاقو
 .. ءاسم ةعياسلا ىف كيلع رمأس -
 تناكو .. هيلع ددرتلا بحي الو ىدانلا ئف ؟وضع سيل هنإ

 اندوعت نأ دعب ءاقل ىلع دعاوتن نأ اهيف لواحن ةرم لوأ هذه
 نأ تررق دق نكأ ملو .. ةفدصلا تاءاقل وأ ةسردملا تاءاقل ىلع
 هتأك ودبي ةهنإ .. رسلا ىلإ هنم لصأل باهولا دبع ىلع دمتعأ

 ديرأ تنك ىنكلو .. ةملسم هتبيطخ ةنيمأ نأ الإ ائيش فرعي ال
 .. هيلإ ةجاح ىف ىنأك سحأ تحيصأ .. هعم ىتقادص دطوأ نأ

 ىف ةيريخ ىمع ةنبا تلأس ىتح ىترايسب دعتبأ تدك امو
 1 : ةقهل
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 ؟ ةيكيرمألا ةاتفلا هذه نيفرعت له -
 : ةكحاض تلاقو

 .. ةيزوف دنع تماقأو رصم ىلإ تءاج ذنم اهفرعأ -
 : فوهلم توص ىف تلقو

 ؟ رصم ىلإ تءاج اذاملو -

 : اهتكحض نم ففخت ةماستيا للاخ نم تلاق

 نأ ديرت اهنأب تسحأ اهنأ هلوقت ام لك نإ ... ىردأ ال -
 .. رصم ىلإ ءىجت نأ ىلع تممصو رصم ىلإ ءىجت

 : احلم تلق

 .. ةيزوف دنع ميقت اذاملو -

 لوتس ا ا

 ىف ناميقت اتناك .. اكيرمأ ىف ادج نيتقيدص اتناك دقل -
  ىتأت امذنع اهعم ميقت نأ ضورفملا نم ناكو .. ةدحاو ةرامع

 ظ .. انل لاقي ام لك اذه .. رصم ىلإ
 : اهثيدح ىف درطتست ال اهنأل ةيريخ رهنأ ىنأكو تلق
 ؟ اهنع تفرع اذامو -

 : ةرخاس اهتجهلو ةيزيخ تلاقو
 طم هل اينكلو نقلل الع ىف: ةةصصختم ةيطايكإ <. اا

 ىلع لصحت مل اهنأل رصم ىف نآلا ىتح بطلا سزامت نأ
 ىدحإ بتكم ىف ةريتركسك لمعلاب تقحتلا دقف كلذل .. نذإ

 اهل لفكي ام ىلع لصحت ىتح ةيكيرمألا لورتبلا تاكرش
 فريمات نا لواصع ةيمقت تقولا يفور اهقماسقإ كيراصم
 لصي نأ عيطتسي ناتسألا بيبط نأل .. نانسألا ءابطأ قداصتو

 :. اذه اهل ةعححتم ةيوؤف و د ةنكللا عالع ةيسراسنم ىلإ ان
 نأ مغر ةبيبط اهنأ قدصأ ال ىنأ ىتح ةبيجع ةناسنإ اهنكلو
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 ثلصتا موي ىفو .. اهتسارد مايأ نع همظعم رودي اهثيدح
 سحأ ىنأل نيلازور ىنروزت نا ديرأ ىنإ اهل تلقو ةيزوفيب
 العف ةياعدلاب اهل موقت ةيزوف تناكو .. ىتثل ىف باهتلاب
 ىتثل جالع ىلإ ةجاح ىف نكأ مل عقاولا ىف ىنكلو .. ةبيبطك
 نم اهيلع جرفتأ نأ .. رثكأ نيلازور فرعأ نأ ديرأ تنك ىنكلو
 ىلوألا مايآألا ىف كلذ ناكو .. اهنم بجعتا تنك ام ةدش

 دق اهمسا نكي ملو دعب اهمالسإ تنلعآ دق نكت ملو اهلوصول
 ىهو لاحلا ىف ىلإ تءاج دقو .. نيلازور نم الدب ةنيمأ حبصأ

 حتفأ نأ ىنم تبلط اهيلإ اهدي ذمت-نأ لبقو ةريغصلا ةبيقحلا
 مث انهعباصأب اهسسحتتو ىتشل ئلغ نفشكت تذخأو ئنمق
 :."تاشكلا ىلع .اههنيعت تاودأ ةريغصلا ةبيقحلا نم تجرخأ
 ةيوجعألا هذه ىلع جرفتي انلوح فتلا دق تيبلا ىف نم لكو
 مث .. ءاودلاب تصوأو فشكلا نم تهتنا نأ ىلإ .. ةيكيرفألا
 تلاقو ةقيدصك اننيب تسلجو ةريغصلا اهتبيقح تقلغأ

 ْ # | . : ةمستيم

 .. ءاذح ىلإ ةجاح ىف ىه نم مكنيب سيلا -
 اهدي تدم اهيلع درت نأ لبقو « هلوقت امب انشهدو انتجوفو

 نم ددعب ةمحدزم اهب اذإو اهتحتفو ةريبكلا ةبيقحلا تبذجو
 ::لافطا ةركحأو ياست ةيذحاو :. ىلاحر ةيذنخأ :..ةيذحألا
 ةطاسب ىف تلاق مث ء انتشهد ضرعتست انيلإ اهينيع تعفرو
 : مسي نئفو

 .. اهعيبأ ىنإ -
 ىركذل بجعتت اهسأر زهت ىهو ةيريخ ىمع ةنبا تكحضو

 نم ىتفش ترغف دقو ةرايسلا دوقأ انأ امنيب مويلا اذه
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 تداع نأ ىلإ .. ةريثم ةبيرغ ةصق عمسأ ىنأك .. ةشهدلا

 ظ : ىكحت ةيريخ
 .. ةشهدلا نم شعترت ديأب ةيذحألا ىف بلقن انذخأ دقل -

 اهنأك اهضرعت ىتلا ةعاضبلا نع قالطناب ثدحتت ىه امنيب
 اذهو .. ىكيرمأ دلب نم ةيكيرمأ ةيذحأ هذه : ةفرتحم ةرجات

 .. اهموي اهاتلأس دقو .. اذك لعتلا اذهو .. اذك دلحلا

 .. رصم ىق اهيعيبتل اكيرمأ نم ةيذحألاب تيتأ اذامل -

 اق كا ا لالا ل

 . .. .: ةيلاعتم ةجهل ىف تلاقو
 .. ةيذجإلا ىف. نجاتت ةلئاع نم ىنإ -

  ءاذج طهنم تيربتشا دو كلذ نم رثكأ اهلأسن علو ..

 صضشا ىنكلو ةيزحألا هذه نم عش ىتنجهي عل ةثأ ةقيقحلاو

 بعقل دبا حا لمت ماوس انهار انهن ةلما
 ةينامث .. هتددح ىذلا نمثلا اهل تعفد دقو .. قافشإلاو

 | فشكلا باعتأ تاهينج ةسمخو هتيرتشا ىذلا ءاذحلل تاهينج

 : افوهلم ةيريخ تعطاقو
 ؟ ةيذحألا ىف رجاتت لازت الأ -

 : ةكحاض ةيريخ تلاقو

 ْ وعنا اكيرمأا ىلإ قامت منو [يهذنم ناك ام ثعام دقل ما

 .. ةيذحألا نم ىرخأ ةنحشب

 : احلم اهل تلقو ىمع ةنبا تيب ىلإ انلصو دق انكو
 .. ديزملا ىل ىكحتل كعم دعصأو ةرايسلا نكرأس -

 : ةكحاض تلاقو

 نأ عيطتست ال ةيصخش نيلازور نإ .. ديزملا ىدل سيل -
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 ::ةسلخلا نعمه: نق... اليوط تمض هوى ةلويدشم اي ستك
 نع تكست ال اهنإف تملكت اذإف ملكتت دقو .. ةتماص ىهو اهلك
 اهنم مهفت ال تاساردو ءارآ ىلع بصني اهمالك لكو .. مالكلا

 اهتقيدص نع ًاريثك ملكتت نأ بحت ال ىهف ةيزوف امأ .. اكيش
 نأك .. ابيرغ اثيش اهمالك ىف دجت ال تملكت اذإو « نيلازور
 ىدنع دجت نلف كلذل .. اكيرمأ نم ةيداع ةفيض درجم نيلازور

 كحاحلإب ىنيذعت ال .. رح راط يمول كتفقهل عبشي ام
 .. ىمع نبا اي

 اهنأك ةكحاض تيسبلا ىلإ ترجو ةرايسلا باب تحتفو

 ظ 666 ٠
 أ !ذإ الإ نيلاز وز رارسأ فشتكأ نأ عيطتسا نل ىنأ ملعأ تنك.

 انك ذنم ةيزوف فرعا انأو .. ىروجابلا ةيزوف ىل اهتفشك
 اهل تناكو .. اهلهأب نوفراعتم ىلهآو .. انتراج تناك .. ةيبص
 ىلإ .برقأ ةيصخش تناك .. ىحلا تانب. لك نع .اهزيمت ةيصخش
 قلطنت اهتارظنو ةفينع امئاد ىدبت تناك .. تنب ال دلو ةيصخش

 | ترصأ عراشلا ىف ةركلا بعلن انتدجو اذإ تناكو .. ةأرج ىق
 لافطأ عم ةرجاشم ىف انتدجو اذإو . انعم .بعلت نأ ىلع

 .. ةرجاشملا ىف انعم اهسفن ترشح اضعب انضعب برضنو
 ىلهألا ىدانلا ىف اموي اهتيأر ةياش تحبصأ نأ دعب ىتحا
 شيشلا بعلت اهنأ تملع مث .. لاقثألا عفر ىلع بردتت
 قوذو عباط اهرغص ذنمو امئاد اهيلع بلغيو .. فيسلاب
 نعش اريضق منسي فيحي اقكاذ اهرهش متت اهكإ ..دالوألا
 اهارث انك ام ؟ردانو صيمقلاو .نولطتبلاب امئادو .. دالوألا
 اهتيصخش ضرف ىلع رصت امئاد تناك اهنأ مهملاو .. ناتسفلاب



 لواحت تناك اهنأك .. دالوألا نم مهفقرعت نم ىلعو تانيلا ىلع

 ضرفتو تانيلا نم اتذب راتختو .. ةميعزلا نوكت نأ [مئاد
 تماستسا دق اهنأك تنبلا هذه ىدبت ىتح اهيلع اهتيصخش
 تنبلا هذهو ناماع وأ ماع رمي دقو .. الماك امالستسا ةيزوفل

 تراتخا دق ةيزوف نوكتو ةدحاو ةرم دعتبت نأ ىلإ ةملستسم

 ىه نيلازور تناك امبر .. ىردي نم .. اهل ملستست ىرخأ اني

 راثخت ةيزوف تناك دالوألا نيب ىتحو .. نآلا ةملستسملا تنبلا

 تسيل ةيزوفو .. اهتيصخش هيلع ضرفت نأ عيطتست دلو

 ءارمس اهنإ .. اهلامج لالغتساب اهتيصخش ضرفت ىتح ةليمج
 ًاعئار امئاد اهماوق ناك نإو ةريثم تسيل اههجو عيطاقتو ةمتاق

 اهئاكذوب اهبتيبذاجبو .. ةيكذو .. ةباذج اهنأ اهيف ام مهأ نكلو
 . | هيلع ضرفت اباش مث ادلو اهرغص ذنمو امئاد راتخت تناك

 اهل بح ةصق مسرت تاعاشإلا كرتتو .. اهمزاليو اهتيصخش
 مايآألا نم موي ىق اهل تاعاشإلا تمسر .. باشلا اذه عم

 تحبصأو ىيحم بهذ مث .. ىيحم انقيدص عم اهل بح ةروص
 ةصق .. ةصقب ةطبترم امئاد اهنإ .. لداع انقيدص عم ةصقلا
 .. تنب عم ةصق تقولا سفن ىفو دلو عم

 نأ ىلإ اهتسارد ىف حاجنلا اهل رفوي ةيزوف ءاكذ ناكو

 | نآدعب اهنكلو .. ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلكب تقحتلا

 نأ اهتاجايتحا نم الو اهفادهأ نم نكي ملف لمعت مل تجرخت .
 فده اهل ناك اذإ الإ ةوطخ ىأ ىلع مدقت ال ىهو .. لمعت

 تحبصأ تناكو « جاوزلا ىلإ ةجاح ىف تناكو .. هيلإ جاتحت

 ةظفتحم جاوؤلل تغرفتو ...هت جوزتف سنّؤم عم بح ةصق ىف

 سنؤم رفاسي نأ ررقت نأ ىلإ .. اهتيرح لكو اهتيصخش لكب
 عبرأ دعب اداعو 5 هعم ترفاسو ةيسارد ةئعب ىف اكيرمأ ىلإ
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 ١ [ضيأ ىهو هاروتكدلا ىلع اهجوز لصجح نأ دعيو تاونس .[..

 .ىكل طقف نكلو لمعت نأ اهفده نم ناك هنأل ال كانه ةعماجلاب
 لمع كل نكي مل اذإ قاطت ال اكيرمأ ىف ةايحلا.نإف اهتقو لغشت
 لمع ىأب قحتلت نأ لواحت مل ىهف كلذل... تقولا هي محدزي

 بقلب ىدانت نأب بحرت الو حرفت ال اهنإ لب : تداع ن ادعي

 اهنأ مغر بقللا اذهب اهنوداني اوناك دقو . ةيزوف ةروتكدلا

 .. اهتيبل ةغرفتم اهلك اهنإ .. ريتسجام ةداهش ىوس لمحت ال

 .. ةرمتسم.ةقادص انعمجت دعت مل انايسص انيطخت نأ دعب اذنإق
 .. ةيعص ةناسنإو ةييرغ ةناسنإ اهربتع[آ امئاد تنك ىنأل امير.

 نكأ مل ىنال ةق 0 :

 ةحر رخآلاب نم لك رقي عمت جن مدع هاد انك ٠ انعمجت

 ةهفات ةجاح ديت تناك 50 .اهيلإ ةجاح ىف نآلا 59

 .. نيلازور نع ءىش لكو ءىش ىأ ةبفرعنم نم مهي اذامف

 نكلو , بسحف نيلازور جوزتيس ىذلا بافولا ديع ىقيدص

 ظ .. رارسألا نع فشكلا : نامدإب باصم تلق امك ىننأل

 0 ا ا

 نيلازور عوضوسم ريثأ نأ نود اهلهأو ىلهأ نعو اهمهت
 انتقادص ديعتسأ نأ [دمعكم لواحأ تنك .. هدسيع نم اهجاوزو



 ' اهنأب تسسحا دقو .. نارسألا نع فشكلا ىف اهلغتسا نأ ليق أ

 اهئاقدصأ نم دحاوب اهتركذ املك كحضتو .. انثيداحأي ةديعس

 ةيعال نوكت نأ عطتست مل اهنأب اهترياع املك ىأ .. ىمادقلا

 ظ : اهل تلق نأ ىلإ تددعت ةينوقيلتلا ثيداحألاو .. ةرك

 ٠ ؟ كارأ نأ عيظتسأ ىتم -

 : ةطانسب ىف تلاق :

 .. تقو ىأ ىف ف ىترايزل ىتأت نأ عيطتست -
 : اكحاض تلق

 امك باهولا ديع قيدص ال كقيدص ىتفصب كروزأس -
 ظ .. ةقياسلا ةرملا ىف كترز امدنع ىنتلبقتسا

 : كحضت ىهو تلاق

 .. نيلازور ىلع ةجرفلل ال ىل تثج كنآل كلبقت سأسو -
 .. ةنيمأ اهيمسأ نأ ىلع دعب دوعتأ مل ىنإ .. ةنيمأ

 | : ايعادم تلق

 ربكأ اي ىلذباف دوعتلا كيلع ٍبعصلا نم ناك اذإ -

 ظ .. ىلع ىدوعتت ىتح |
 أ لواحأ ب اهقفانأ ىنأ مالكلا اذه لوقأ انأو سحأ تنكو

 ادعوم تددح دقو .. رثكأ ىلإ نئمطت ىتح ىتقادص ىلإ اهبذجأ

 اهدحو ىهو اهارأ نأ ديرأ .. احهابص ةرشاعلا ىف ىترايزل

 . ثيدحلا ىلإ رثكأ اهبذجأ نأ عيطتسأ ىتح اهجوز نع اديعب
 تلاقو .. اهدحو اهتلباق اذإ كشلا ريثي نأ نكمي ام اننيب سيلو
 : ةحرف ةبحرم

 نم ثيهتنا دق نوكأ ىتح ةرشع ةيداحلا ةعاسلا نكتل -
 .. ثيبلا بلاطم



 هاروتكدلا ةداهش لمحت ال اهثنأك ةفرفتم تيب تس اهنإ

 .. اكيرمأ نم ريتسجاملا ىأ
© © 

 .. دعوملا ىف تيهذو

 تفقو ىتح ةرييبكلا ةرامعلا باب لوخدب مهأ تدك امو

 دنتسأ نأ تررطضاو . ةشهد ىف ناقلحيت ىانيعو اهودشم
 2 .. ضرآلا ىلع ةشهدلا ىب فذقت ال ىتح رادجلا ىلع

 ىذلا اهبوث ةيدترم ىهو .. فيصرلا دنع ىمامأ نيلازود نإ
 ةحرطلاب ىطغم اهرعشو « اهيمدق ىتح اهقنع لوأ نم اهيطغي
 نيب ةتفاحي كيب لكس رم يكرح نإ ميد فور« ةقوفلملا
 .. اهيدب

555 
 .. ىللاه -
 . لكستوملا تبكرو .اهبوثي كسمت ىهو اهقاس تعفر مث

 ىرجت تقلطناو .. ةخراص ةدورغز هنأك روتوملا توص عفتراو

 .. تفتخا نأ ىلإ عراشلا ىف هب

 درطأ ىتح وسلا تزرهو الفحم ندب قرفأ نأ تعطتساو
 بكرت اهارأ انأو مدصأ اذامل .. ةأجافملا نم صلختأو ىلوهذ

 ىف نك ىل ىتح مدواحسولا نيكري اكيرمأ تانب نإ .. لكستوملا
 . ةرهاقلا
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 اهنإ .. نيلازور نع ثدحتلل ةيزوف بذج لهسلا نم نكي مل

 تناك ىرخأ نايحأ ىف نكلو .. اهلامو مكلام .. سانلا لكل

 تناكو .. نيلازور لصفو لصأ اهنم فرعأو ثدحتلل ملستست

 .. ةنيكسم .. ةنيكسم : اهركذ ءاج املك امئاد رركت ةيزوف

 ىف ىرقلاو .. ىغاكيش ةنيدمل ةرواجم ةيرق نم نيلازور نإ

 .. الماك ادامتعا هيلع دمتعت ةيذحألا عيبل اعضاوتم الحم كلمت
 نكت ملف .. ةلزملا دح ىلإ ةتمزتم ةيكيلوثاك ةلئاع ىهو

 لك. ىف اهتيرح لماكب قلطنت اكيرمأ تانب ةيقبك اتنب نيلازور

 قيدص اهل نوكي نأ اهقح نم سبيل .. اهمأ رماوأب الإ جرخت ىأ
 نم سيلو..لالحلا ىف الإ لخرتلا نمل عودمم + ثانبلا ةيقحبكا
 دعت مل ىتح تانبلا ىلع تدوعتو .. تانبلا الإ قداصت نأ اهقح

 لملا ل 00 ا



 اهيفكي .. باش -قيدص اهل نوكي نأ اهلاب ىلع رطخي وأ بحت
 .. ةوطخب ةوطخ [موسرم اهمايأ نم موي لك ناكو .. تاثبلا
 :ةسوفلا نيرووكتو د كادسملا ىف ةنسردملا ىلإ تهد افنإ
 ىلإ دوعت مث .. اهمأو اهابآ دعاستل ةيذحألا ناكد ىلإ بهذتو
 لغشتو ىلاتلا مويلا ىتح هيف ىقبتو ' ءاسم ةعباسلا ىف تيبا
 .. ةركاذملاو تيبلا لامعأب اهتقو

 ىهتنم ىفو ةلونفقم ةايح .. نيلازور ةايح تناك اذكه

 نع ثحبلا وه تمزتلا اذه ىلإ عفادلا ناك اميرو .. تمزتلا
 ىف نوشيمعي اكيرمأ لهأ لك نإ .. سفنلا ةيامح نع .. نمألا |[

 ءنانشلا ىف نيسم دق ثقبلا نإ .. كيرا ىف نام ال ::فوخ
 اهقطخل ىأ اهتقرسل ءاسم وأ احايص اهيلع ىدتعيف
 مهدحو جونزلا اوسيل نودتعي نيذلاو .. اهياصتغاو

 ريست كنإ .. نودتعم مهنإ مهنع لاقي نمم ىأ وأ نويكيسكملا ىأ |.
 ىف ثنأو ىتح .. كيلع ىدت_عيس نم ىردت الو عراشلا ىف أ
 ١ :كاته مهتز ..:كتيبلو كل دهني نآ كسي اه زق ال... .ثيبلا |

 . قلغ ىئفكي الو امئاد ذفاونلاو ٍناوبآألا قلغ ىلع نوصّيرخح |
 ىتح ليللا لوط ءاضم زونلا نوكرتي مهف , ذفاونلاو باوبألا | .

 , هناكس نم ايلاخ سيل ثيبلا نأ ئدتعي نإ ليق ىدتعملل اولوقب :١
 :1 . ىلع ل م دل را اذإ ىتصحو

 ةنرشلا ةايشلا عياط. ةفاع عما اكيرهأ ىف ةوخلا نإ |
 تانك اهيوو ب قرد ملا يدحلا ضال ك ردن [ صوتصخو
 لمحتت نأ ىلإ نيلازور عفدت تناك ىتلا ىه فوخلا ةزيرغ
 اهمأ عم بكرت تناك .. ةتداح مهل تثدح نأ ىلإ .. اهمأ تمزت

 .. قوست ىتلا ىه اهمأ تناكو .. ةظاعلا ةرايس ىف اهنيخأو



 ةثالثلا عقوو ... ىرول ةرايس عم فينع مداصت عقوو

 ئلإ ىدأ خملا ىف ؤ جاجتراب اهوخأو اهمأ تييصأ دقو . . نيباصم

 اهوخأو ةنونجم اهمأ تحبصأ .. ةيلقعلا امهاوق تزتها نإ |.
 ةةدقح تامنكيتالا يضت هلق قيلاةوردد نه اسأا»: اةؤنحم
 ناك .. تنج دق اضيأ ىه اهنأ اودقتعا.سانلا نكلو اهنم تيفوع .

 + ةقوتحس اهنا ىلع سانلا هووصقي اهتاقوسفتا نه فرت نا
 اوناك سانلا نكلو .. ىمآ اهنإ .. ةنونجم تسل انأ سان ايا
 نونجلا اهعفد ىتلا ةنونجملا اهمأ ىلإ نورظني امك اهيلإ نورظني.
 . | نأ ىلإ نونجلا اهي لصوو .. تمزتلاو نيدتلا ىف فرطتلا ىلإ |
 . "| ىف انك تيبلا نم كجيرخو: ركاب عايض عاذ اهمزق نم كما
 عراشلا ىف تراسو اهيمدق. ىف اهءاذح.عضت .نأ نود.ىئتحو.[

 ...نابلصلا .. ءىش لك مطحت تذخأو تلخد مث .. ةسينكلا ىلإ | .
 .| تطقس مث .. حيسملا ديسلا لاثمت تمطح ىتح... تائابدعمشلاو |

 .ىهو.كلذ لك تلعف اهنأكو .. ىكبيبتو .خرصت .ضرألا ىلع
 00 . ةمئان |

 ظ اقوفش اهويأ ناكو .. ةايحلا هذه لمتحت نيلازور دعت.ملو 0 ١

 .| ىذلا  نونجلا نم ءيش اهببصي.مل اهنأ ادكأتم ناكو اهيلع.

 | ةعماجلاب قحتلت نآب اهحاحلإل باجتساو .. اهاخأو اهمأ باصأ
 | دقو :. ةريبكلا ةنيدملا ىف اهتسارد تاقفن اهل ربدي نأ عاطتساؤ |

 .. ةيلاع تسيل ةرامع ققش نم ةقش نم ةرجح ىف كانه تماقأ:

 ةقيذح لوح ةحّتجأ ةعبزأ اهل ةحيرم ةميدق ةزاممع اهنكلو [:.
 | اهجوزو ةيزوف تناكو .. ةحابس مامح اههطسوتي ةريغص
 ةيزوف تقتلاو .. ةرامعلا سفن ىف ةقش ىف ناميقي سنؤم
 نأ ىلع تدوعت ةيزوف نأل امير .. اقداصت ةعرسبو نيلازورب
 ءاقدصأ اهل سيل نيلازورو تانبلا نم ةقيدص امئاد اهل نوكي
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 ةعيبط ةيزوف ىف تدجو نيلازور نأل امبرو .. تانبلا نم الإ
 ةحفشسلا" ةىيبطلا .. اكيرمأ ىف ةفادضلا ةعيدط نع فاقفت
 يرشلالا ىلإ اهفادكإ [هيندح اهيرؤرم ةكفادمكلا ةنيميركلا
 اهنكلو ءادوس تسيل .. ةقماغ ءارمس ةيزوف .. نوللا فالتخا
 القفا و... :ىشانملا ةعفا انضم :قدلار وو. نامسلا ةديدش
 اضيأ ىه ةيزوف جوز سنؤمف .. بذجلا ةوق ىف ريثأت هل نوللا
 .. ضايبلا عقاف

 تحبصأ ىتح نيلازورو ةيزوف نيب ةقادصلا تدلحوتو
 ىف اهعم ىأ ةيزوف ةقش ىف اهغارف تاقوأ لك ىضقت نيلازور
 ىف ركاذتو اهبتك لمحت نيلازور تحبصأ مث .. ةحايسبلا مامح

 امهنم لك ناك نإو ةعماجلا ىف نيتنثالا نإ .
 تلقتناو اهترجح نيلازور تكرت مث .. ةسارد ىف هيض
 عفدتو اهل تصصخ ةفرغ.ىف شيعدتل ةيزوف ةقش ىلإ اهلك
 مغر نيلازور نم راجيإلا ةميق ذخأ ةيزوف ضفرت مل .. اهراجيإ
 ىف اذكهف .. هيلإ ةجاح ىف تسيل اهنأ مغرو اهتقادص لك

 ظ .. لماعتلا ىف ةحارصلا .. اكيرمأ
 افا ىتخ .. نيماغ 00 ةيروف عم نيلازور تشاعو

 الإ امهنع قرتفت نكت مل .. ًاعم امئاد اوناك ةيعماجلا تازاجألا
 لالخو .. اهتيزق ىف اهلهأ ةرايزل بهذتل ماعلا لالخ ةليلق امايأ
 تدضحتق'تناكو ... مالسإلا قانتعا ىف ادبا ركقت مل نيمانلا
 نسنؤم ناكو .. مالسإلا نع ةيزوف عم وأ سنؤم عم انايحأ
 تابسانم ىفو ًانايحأو نآرقلا تايآ ضعب اهل مجرتي انايحأ
 هءارو نيلازورو هلل نيتعكر ىلصي سنؤم ناك ةدعابتم
 نكت مل اهنأ ولو ناضمر ىف موصت ةيزوف تناك مث .. هبقارت
 .. اهل ابح اهعم موصت نيلازور تناكو . هلك رهشلا موصت



 لك ةتمزتم دعت مل اهنأ ةرتفلا هذه لالخ نيلازورل ثدح ام لك

 ىلع ددرتلاو اهنيد رئاعش ءادأ ىف ىلاغت دعت مل .. تمزتلا اذه .

 اهنإ .. فوخلا ةزيرغ ىه اهيف ريغتي مل ام نكلو .. ةسينكلا
 امتادو..: نامآلا اهل لفكي هتآ روصتق ام ءادآ ىلع ةصيرخ امئاذ
 ىف الإ هنم جرخت الو ةسماخلا ةعاسلا ىف تيبلا ىلإ دوعت

 .. مالظلا فاخت .. ليللا فاخت اهنإ .. ىلاتلا مويلا حابص
 اهنأك .. اهب ىمتحت اهناك ةيزوفب اهتاقالع ىف ودبت تناكو
 ريكأ تناك ةيزوفو .. اهبناجب ىهو الإ اهنمأ نمضت الو ادهت ال
  ًامئاد ىه اهتعيبط مكحب تتاكو نيماعب نيلازور نم .

 امئاد ىه امك نيلازور ىلع ةرطيسم تناك دقو .. ةرطيسملا
 .. سنؤم اهجوز ىلع ةرطيسم

 هذه لك دعب امهتسارد نم سنؤومو ةيزوف تهتنا دقو
 ادوعي نأ بجي اناكو هتداهش ىلع امهتم لك لصحو تاونسلا
 مايألا ىف ةديدج ةرهاظ ةيأ نيلازور ىلع دبي ملو .. رصم ىلإ

 ' نأ ىف ركفت اهنأ لقت مل اهنإ .. هيف ةرئاح ىه ءىش ىف ركفت
 ىف اهعم ايقبي نأ امهيلع حلت ملو .. رصم ىف امهب قحلت

 نأ نكمي امع ملكتت نكت مل اهنإ لب .. رصم ىلإ ادوعي ملو
 ةيزوفو مئاد ةمجاو طقف اهنإ .. قارفلا دعب اهفطاوع هب رثأتت
 نأ سحتو ةقفشلاو بحلاب اهئاطيحي نينيعب امئاد اهعبتت
 ... ةنيكسم:.. انيكشسف قيلاذوو

 رصم ىلإ اهلوصو دعب نيلازور نم اباطخ ةيزوف تقلتو
 لك .. ةريثك تاباطخ هبقعأ مك .. ليوط باطخ هنإ .. مايأب



 :1.-لقت ال ةليوظ :تاباطخ :اهلكو .نيلازور: نم باطخن اهلمضي عويس“
 8 اا ا را يا وج

 ؤ بيرل سحق فو ةنروق تلسو
 !؟ كل بتكت تناك :ةذام -

 .لآأسأ 01 ىنقاسح : :ىم سيل نأك .باتع ىف ؛ ةيزوفآ ىل ر و

 1 .. ةباتكلا نع فكت ال بتكت امدنع

 ةيقرب نيلازور تلسرأ امدنع ماع نم لقأ ىضم تاكو

 ترو .. مكعم ميقأو رصم ىلإ ىقآ نأ عيطتسأ له : .ةرصتخم

 ظ .. لاعت .. ةدحاو ةملكب ةيزوق اهيلع

 اهنا دونجا ةح وللا ىف :ةنفام وزيخ هو قار رو تداعب |

 تءاج مأ ةيزوف ىلإ تءاج له .. رصم ىلإ ءىجنت نأ تعاطتسا

 00 : ةيزوف تلآس دقو . . رصم ىلإ

 ؟ ةحايس درجم .. رصم ىلإ ءىجملا ىلإ اهعفد ىذلا ام -
 ظ : اهيلع ةقفشم دهثتت ىهو ةيزوف تلاقو
 اهنكلو .. ةحايسلا ىف ركفت ىتح ةيبغ تسيل اهنإ .. ال -

 ىف انعم ميقت ىهو ناكل راحل ىلع تدوعتٍيق تناك

 ىف. ةفئاح .. . ثيل لخادو تيبلا حجراخ ةفئاخ اهتإ. 00

 اهيف تبكر اهمأ عم اهتأشن نإ .. ةقيقد لك ىفو ٌةْوطخ لك
 اهلعل رصم ىف انب قحلتل ةدقعلا هذه اهتعفدو .. . فوخلا ةدقع

 تام يدلل 9 نفور تت دو 0 ودم



 ةرايز.درجم ىه مأ انعم ىقبتس له .. رصم ىف لعفت نأ

 سيلا ع ايلك او اير راع تع لمحت ىف كراجيدتو» لوعتتو .
 ةريبك ىرخأ ةييقح ةييقح لمحت تناك مث .. رهبي ام اهيف سيل ةيداع

 اهابأ نإ .. ةيذحألا نم (ريبك اددع اهيف عمجت اهنأ تفشتكا

 اهنم قفتتل تارالودلا نم اليلق اددع الإ اهيطعي نأ عطتسي مل
 نم ددعلا اذه عمجت نأ ترطضاف ء رصم ىف اهتلحر ىلع

 نم اهضعي ترتشاو ةلئاعلا هكلمت ىذلا ناكدلا نم ةيذحألا
 .. اهيبأ نامضب ضورقب اهعم نولماعتي ىتلا ةيذحألا تاكرش
 شيعت ام ىلإ تجاتحا املك ةيذحألا هذه عيب ىلع دمتعت تناك

 .. العف اهلك اهتعاب دقو .. رصم ىف هب
 .: اثيش ملعأ ال ىنأك ةشهدلا ىعدأ انأو تلقو

 .. رصم ىف لمعت اهنكلو -
 : اهيلع رسحتت اهنآك دهنتت ىهو تلاقو
 كنأ كش ال امك ةثللا جالع ىف ةصصختم ةييبط اهنإ -

 انيلإ ىتأتل اصيصخ اهتسارد تعطق اهنأ دقتعأ ىتكلو .. ملعت
 نأ عيطتست تناك .. اكيرمأ ىف ةايحلا فوخ .. فوخلا نم ابره

 .. عسوأ تالاجم ىف صصختت ىتح اهتسارد ىف رسستست

 .. اندنع اهتم قيضأ ىكيرمألا بطلا ىف تاصصختلا نأ ولو

 ةدحو تنآلا ىآ اهالجو نذآلا عالق ىف نهصختم بويع كانهف
 فنألا اعم ةثالثلا ىف اصصختم اييبط سيلو ةرجنحلا ىأ

 دقو ٠ اتدنع تاصصختلا ميسقت ىه امك ة ةرجنحلاو نذآلاو

 اهصصخت لوازت.نأ لمأ ىلع ةثيدح ةيبط تاودأي اهعم تءاج
 .ةفصب رصم ىف اهلوازت نأ عطتست مل اهتكلو .. اهتلحر ءانثأ
 ريثك ىلإ اهتمدق دقو .. ةبيبطك لمعلا قح اهل سيل نآل ةلماك
 نإ انك اودازا اذإ انهن اوتيفشتسي نكح ناتسألا ءانظأ نم



 اوناكو ا مهاثل اوضرع اتئاقدصأو انتاقيدص نم ارد

 تنمت دق تناك لئالق مايأ دعب اهنكلو ..  ةييبطك اهل نوعفدي

 ةاننعلا فيلاك نمسقت ىكحيو .-:دبألا ىلإ صم ىف ةمانقإلا
 ف ل ا ا و
 . . .٠ ةيكيرمألا تاكرشلا

 ل

 : ىترظن ىف كشلا ظحلت نأ نود ةيزوف تلاقو
 ىلإ اهلوصو درجمبي ةحارلاب تسحأآ دقل .. بيسلا سفن -
 .. فوخ الب عراشلا ىف ريست نأ عيطتست اهنإ .. رصم

 عيطتستو .. فوخ الب تيبلا جراخ ليللا رهست نآ عيطتستو

 .. فوخ الب رونلا ءىفطتو اهلوح ذفاونلا لك حتفتو مانت نأ

 ىهف كلذلو ٠ نافارا نوشيعي مهلك نييرصلا نأ روصتت اهنإ

 0 .. مهعم شيعت .نأ ديرت
 : .: ىسفن ثداحأ ىنأك مهاس انأو تلق

 .. تملسأ دقو -

 : ةلئاق ىلع درت ةيزوف تعمسو

 ىلع اهنواعت نأ لبق اريثك سنؤم ىجوزو انأ تددرت دقل -
 وه مالسإلا نع هفرعت ام لك نأ نظن انك دقل .. اهمالسإ نالعإ
 ىفكي. ال .اذهو .. اكيرمأ ىف انعم ميقت تناك امدنع.انم هتفرع.ام

 نمو .. مالسإلاب العف تنمآو تعنتقا اهنأ ىلإ نئمطن ىتح
 اهتشيعو انل اهبح ىه مالسإلل اهعفدي ام لك ناك امير ىردي
 نالعإ ديرت اهنأ عمس امدنع ىفطصم انقيدص نإ لب ... انعم
 نيذلا ةيكيرمألا تارباخملا دارفأ نم تناك امبر اهنإ لاق اهمالسإ
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 5 مهفادهأ ققحي ام ىلإ اولصي ىتح ءىش لك نوعدي

 مث .. تارباخم ةأرما نوكت نأ نكمي ال .. نيلازور ىف قثأ ىنكلو
 دقل .. انم هتفرع مالسإلا نع هفرعت ام لك سيل نأ انفشتكا اننإ

 نحن انرداغ نأ دعب اصوصخو مالسإلا نع اريثك أرقث تناك

 .| اهضعب ىلتت نأ عيطتستو نآرقلا تايآ نم ريثكلا تظفحو اكيرمأ

 نأب نمؤت اهنإ .. فوخلا ةدقع .. اهتدقع نم ررحتتلا عفاود

 ثيحب ةايحلا ليصافت نمؤملل ددحي هنأو نامألا نيد ىه مالسإلا

 1 وو لا اووي

10000 

 ىجوز الو انأ ال هبنتأ ملو .. اهيتبكر ىتح اهيقاس نع فشكي |

 رهاظم ىلع ةظفاحملا ديلاقت .. ديلاقتلا ىفاني ام اذه ىف نأ ىلإ

 نع .. اهنم ريثي امع فشكي اهبوثو ريثي امع فشكلا حيبب ال

 .. اهلك اهيطغتو اهب اهارت ىتلا بايثلا هذه سبلت 'ىنهو اهموي |
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 79 : ارخاس اكحاض تلق

 .. لكستوم بكرت اهتيآر دقل . ةتمزتم نوكت نأ نكمي ال -
 : ىترهذت اهنأك ةدح ىف ةيزوف تلاقو

 كا نع سراج لكستوملا بوكر نأ دقتعت ال اهنإ -
 .. ةبكار ىهو اهبوث اهنيطغي نأ ىلع ةصيرح . تماد ام مالسإلا
 مث .. ليخلا نبكري مالسإلا نجف ذنم برعلا ءاسنلا ناك دقو
 لكستوملا نيكري نيدلل تاصلاخلا تايهارلا نأب ةرثأتم اهنإ
 نم اهيلع تفخ ىنكلو .. تارايسلا ندقيو تيلكسبلاو اضيأ
 :. لكستوم ةبكار ىهو عراشلا ىف اهنوري امدنع سانلا ةراثإ
 ىف اننمأ ىلع ابيجع انانتمطا ةنثمطم اهنإ .. ىمالكب عنتقت ملو
 اهنكلو اعيرمأ ىف اهتيرق ىف لكستوملا بكرت تناكو .. رصم

 نأ فاخت تناك .. ةريبكلا ةنيدملا ىف هيكرت نأ عيطتست نكت مل |

 ىلوتسيل ىأ .. اهيلع ىلوتسيل ةطخ عضيف سانلا نم ًادحأ ريثت
 .. ةأرملا نم ىلغأ هل ةبسنلاب نوكي دقف .هسفن لكستوملا ىلع

 ١ : اهقافنو اهتاضارم لواحأ انأو تلقو
 ةدقع تعزن ىتلا تنأ .. كل لضفلاف لاح لك ىلع -

 نيف كه ةايسلا اوتوف نإ ندم فوخلا نقعد نيلازوز

 7 ةايحلا هيلطتت ام لك اهل تلفكو

 اهتايح فيلاكت اهل عفدت نيلازور نأ ةيزوف ىل لقت ملو
  اهييبصن'غفدتو « اهيف ميقت ىتلا ةرجحلل ؟راجيإ عفدت .. اهعم

 اهل عقدت نأل ةجاح ىف تسيل ةيزوقؤ .. ةايحلا تاقفن لك نم

 تاقفن لمحتي لك .. ةحيحصلا ةايحلا ىه هذه نكلو ...نيلازور

 .: ةلكاق تدر ةيزوف نكلو .. اكيرمأ ىف ةايحلا اذكه .. هسفن
 .. اهل. حيرتساو اهيف قثأو ةنيمأ بحأ ىنإ -

 6 0 ا



 - ١ نتحت هعؤن نع الو .بحلا اذه ىدم نع اهلأسأ نأ لواحأ ملو
 : | اهنيب ام. روصت .ىف ىكوكش نع فشكأ ال ىتحو .. ىتفهل ئضرأ
 .٠ 2 : اهلأسأ تدع ةمئاع تاملك لدابت دعب نكلو . نيلازور نيبو

 ياهولا يعم عم ةييعس نوحتتس نيحما نا نيدلحعي لكح اع
 .. ىعربلا

 ىه باهولا دبع اهجوزتيس ىذلا ناك ةنيما مسا تلقو
 0 .. نيلازور تسيلو ةنيمأ

 اهتسلج ىف لدتعت :: مخ فرقا نق اهيكلبفت ىو ةيزوق تيادو
 : لوقتو ةيبصع ىف

 نفد وه باهرلا نبنع نعنعل لاه لق ىلع ىردأ ال -

 .. اهل مدقت
 : ةشهد ىف تلقو

 .. نوريثك اهجاوزل مدقت دقت له -
 ١ : اهفرق نع ربعت لازت ال ىهو تلاقو

 .. مهضفرت تناكو .. ضعيبلا -

 ش ::ينشهد لالخ نع تلقو

 .نأ ىل ىحمسا .. مهضفرت اذاملو .. اهل .نومدقتي اذامل -
 ظ . لامجلا ةعئار تسيل اهنإ كل لوقأ

 : ةرخاس ةرم ةكحض كحضت ىهو تلاقو
 نم نإ .. ءازغإ اهل ةيكيرمالا ةيسنجلاو .. ةيكيرمأ اهنأل امبر -

 .ةيكيرمألا ةيسنجلا ىلع لصحي نأ هقح نم حبصي ةيكيرمأ جوزتي
 : تلق

 . باهولا دبع جوزتت نأ تلبق الو -

 دوم ع

 يي



 : اهعم ققحأ ىنآك تلق
 .. جاوزلا اذه ىلع تنأ تقفاو لهو -

 : اهتسلج نم ةفقاو زفقت ىهو تلاقو
 0 .. ةرح اهنإ .. ضفرأ وأ قفاوأ نأ ىقح نم سيل -
 ىلتخال حابصلا ىف ةيزوف أهيف روزأ ىتلا ةثلاثلا ةرملا تناك مث

 دق نكأ ملو .. رارسألا فشك ىلع ىتفهل عابشإ ىلإ اهرجأو اهب
 جراخ ًامكاد تناك .. نيلازورب نيتقباسلا نيترملا ىف تيفقتلا

 بايلا حتف ةرايزلا ىهتنت نأ لبقو ةرملا هذه ىفو .. ثيبلا

 تمستباو .. جراخلا نم ةدئاع نيلازور تلخدو حاتفمب ىجراخلا

 : ةيزيلجنإلاب ةلئاق نيتعيفرلا اهيتفش لالخ نم ةقيض ةماستبا ىل
 .. قللاه -
 : احفاصم ىدي دمأ انأو تلق

 .. كتع ثدحتن انك -

 : ىتقيطت ال اهنأك ةعرسب ىدي نم اهدي دشت ىهو تلاقو
 ىف ميقت ةيكيرمأ لوأ تسل .. مالكلا ىعدتسي ام ىف سيل -

 1 .. كنذإ نع .. اهمالسإ نلعت ةيكيرمأ لوأ تسلو .. رصم
 ىلإ ىندشت ةيزوفب تئجوفو تيبلا لخاد ترجو ىنتكرتو

 : ةلعفنم ةماستبا ىف اضيأ ةيزيلجنإلاب لوقت 5 ىهو جورخلا باي

 .. ةمالسلا عم .. نيسح اي ىرخأ ةرم كارأس -

 يفاوتاك نيت راني دعوت نأ نيد ىئارو بابلا تقلغأو :

 .. نيلازورب قحلتل ةلجع
© © © 
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 ؟ ةئيمأ رابخأ رخآ ام -

 .. كليفح ال -

 : امستبم تلق

 . ديدج اهلو كل مدقت امكنيب ةملك لك نإ .. ديدج ال فيك -

 . قمن ىف تاق

 .. اهب قتلت ملأ -

 1 يع رسما

 اهفرعت ىتح موي.لك ايقتلت نأ بجي .. لجر اي نكمي ال-

 ادت ير ل رحاسالو رثكأ كفرعتو رثكأ

 موب نايظقتا ىف ىتفإ مالكلا اذه ىلاب ىلع رطي مل -
 .. اهيلع نئمطأل موي لك نوفيلتلا ىف اهثدحأو .. جاوزلا

 ناك امدنع هدج دجو هدج مايأ شيعي باهولا دبع ناك امير
 د .. نارقلا دقع دعي الإ أدبي ال سيرعلاو سورعلا نيب ام لك
 ءاقل ىلإ ىعسي ال هنإ .. ةيعرشلا لوصألا لك لامكتسا
  سسحت ىتح الو .. ةدحاو ةلبق اهليقي مل اعبطو .. هتبيطخ
 : هيف تخرصو .. اهدي

 ناو ةليللا اهيلإ يهدتلا» هيج ارواب

 .. دعب اهيلع
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 1 ش :يوده ىف لاقو»

 . اتلعف: 0 ا

 : ىسافنأ تطقتلا نأ دعب باهولا دبعل تلقو ىتدح تآدهو

 . ةنيمأ تفرع فيك هدبع اي ىل لقت مل كنإ -
 ظ الا

 0 ا سا لا

 نكا مل .. ةنيدتم ةملسم نوكت نأ ىلع ةلماكلا ةيوقلا ةيبروألا

 ةاتفلا ةيصخش ةوق ىف ةاتف نكلو « ةيبروأ جاوز ديرأ
 ةعماجلا ىف ةبلاط ىهو ةريظن ىتخأ تءاج نأ ىلإ .. ةيبروألا
 ةاتف اهنأو ةنيمآب تقتلا اهنأ ىل تلاقو فرعت امك ةيكيرمألا
 ىهتناو .. تركفو .. ىل ةجوز اهحبشرت اهنأو ةملسمو .ةيكيرمأ
 ةيكيرمأ تناك اذإ مهي الف ةملسم ةنينمأ تماد ام هنأب ىريكفت
 .. اهجاوزو اهتبطخل تمدقت اذكهو .. ةيبنجأ

 مل اهتيأر ذنم ىنإ .. ةريظن ىف رصحناو هلك ىريكفت زفقاو

 .. ةريثملا دليلا تانب ةيصخش ىلإ برقألا اهتيصخشو .. اهينيع

 ماقول دبع نع وب ا نحر ملاظوو لبا اهارأ نأ ىنمتأ تنكو

 .. هتخأب ىقتلأل الإ

 مال يق ياو راع
 ىه تماد ام .. ةنيمآ ةرايز ىف انعم ةريظن ىتأت نأ بجي -

 : ةالابم الب لاقو
 اهل لوكاس -
 .. ةريظن ءاقل راظتنا ىف انأآو تاعاسلا تضمو



  تسلجو ةدمب باهؤلا دبع عم ىدعوم لبق ئذانلا ىلإ تبفذ“
 باهولا ديع راظتنا ىف دس كل[ نكت مل امير -. ةراظتنا ىف

 نأ ىلع هعم تقفتا نأ دعب ةريظن هتخأ راظتنا ىف تناك اهنكلو

 نود ريثم لكشب ىلاب لغشت تأدب ةريظن نأ .. هعم اهبحصي
 ىسفن نم ً[ارخاس مستيأ تنك ىنإ لب .. كلذل اببس ىردأ نأ

 : ايش اهنم ديرأ ال (اعطق .. اهنم ديرأآ اذام .. اهتركذت املك

 .. اثيش اهنم ديرأ ىنأ تزرق دق نكأ مل مايألا هذه ىتح ىنأ ىأ

 .. ىلاب لغشت ىتلا ىهو ىنتبذج ىتلا ىه اهتيصخش نإ
 نأو روطتت نأ اهتأرجب تعاطتسا ىتلا دلبلا تنب ةيصخش
 .. اهتيصخش ىف طرفت نأ نود ةيكيرمألا ةعماجلاب قحتلت
 .. ةراثإ نم.دلبلا تنب ىف ام لكب .. دلبلا تنب ةيصخش

 اهدحو لخدت ةريظن تيأر امدنع راهبنالا دح ىلإ تئجوفو
 اهيخأ راظتنا ىف تنك ثيح ىدانلا ىف ىديللا ةحاس ىلإ
 ىهو .. اندعوم لبق تءاج ىرخألا ىه اهنإ .. باهولا دبع
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 اهيخأ تمزت نم ءىش هيف سيل ادوث ةيددرم ةفخب ريست
 اهيعارذ نع فشكي بوث ىهف .. مالسإلا رهاظم ميلاعتو

 فشكي الو امشتحم ربتعي ايوث ناك نإو اهيتبكر ىلإ عفتريو
 .. اهرصخ لوح مزاللا نم رثكأ قيضي الو اهردص نع

 اهفتك قوف مانتو اهقنع لوح فتلت ءادوسلا ةليوطلا اهتريفضو
 نم ريثك عم للهتو حفاصت تذخأو .. ريثملا ليللا طيخ اهنأك
 ىنأ مغر .. ىديللا ةحاس مهي مجدزت نيذلا ىدانلا نايشو تانب

 هيلع ددرتت اهرأ ملو.ىدانلا ىف اوضع تسيل اهنأ فرعأ |

 عيسإو ةحاس ديا تيستراب ليم نم يتم نأ ىلإ : اريثك

 : حرم ىف تلاقو ىلإ تءاجو
 ؟ كلاح فيك .. نيسح الهأ -

 ىمادق ءاقدصأ انناك "كاسم ف نمسا تلاقو ىنتح فاص

 انأو تلقو .. اهيخأ ةبحبص ىفو ةدحاو ةرم الإ قتلن مل اننأ مغر

 ىمامتها نع رلبعت ةنر ىتوص ىف عضأ نأ لواحأو ابحرم فقأ

 .. ىنتشحوأ .. تنأ كلأح فيك -
 : ةعساولا اهتماستبا لالخ نم تلاق
 سلاجأل ةصرف هذه .. دعوملا لبق تئج دقو .. عئار ىلاح -

 5000 ىئاقدصأو ىتاقيدص

 اهب ىتقحفاش فلا اهديب اكسمم لاؤأ هل انأو تلك
 * .. "كعوملا نيحي نأ ىلإ ىعم ىقباف .. دعوم الب انيقتلا دقل -
 -ليدجا ءىش نم تشهد اهنأك ةعساو ةرظن ىلإ ترظنو

 ان ل اا ل ل
 : ةديدج ةيرجت

 مام ألد
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 :٠ ةلكاق درطتست ىهو ىبناجب تسلجو ًادعقم تدشو

 ةيكيرمألا ةعماجلا ةبلط لكو ىئاقدصأو ىتاقيدص لك نإ -
 ىلع رطخي الف كلذ مغرو .. ىدانلا اذه ىف نوعمتجي ابيرقت
 2 .. ةفدصلاب الإ ىتآ الو .. انه ىلإ ىتآ نأ ادبأ ىلاب

 > : ىتماشتباب اهيرغأ نأ لواحأ ىتأك مستبأ انأو ثلقو
 اير سس اولا انافا افدصص سيل مويلا - ١

 ا ا

 .. ىقتلن نأ انديرت تنك اذامل -

00 
 000 م نيببسل -

 .. هنع ربغأ نأ نآلا ىتخ عيطتسا ال

 ىنتمهف اهنأك ىلإ رظنت ىهو 'ةكحاض تلاقو
 .. يقل أ نيلخسل نأ يلإو هارت )١ لا بيسلا نم انعب -

 : "| فرعي ىتح تقو ىلإ ةجاح ىف ناسنإلا نإ .. كرذعأ ىنإ . هنع
 رخآلا ببسلا نع ىنثدح .. افرق ايفا دانك نكن و فيو اع
 .. هفقرعت ىذلا

 اهنأك وأ .. هينعأ ام تردق اهناك .. ةاتفلا هذه ةيكذ اهنإ
 : | تكسامت دقو .. لزغلا ةناوطساأ باش لك اهعم ادبد نآ تدوعت
 دحأ ىنربدعت ال ىتح ةيدج رثكأ ةيصخش تصمقتو .ةعرسب
 : داج توص ىف تلقو .. اهنولزاغي نيذلا. نابشلا

 .. نيلازور ىف كبار فرعا نأ ديرأ تنك دقل-

 : ةولحلا اهتطاسب ىف تلاقو

 .. اهيف ىأر ىل سيل -
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 | : ةشهد ىف : تلقو |

 0000 نوكتس اهنإ .. اهيف ىأر كل نوكي ال فيك -
 : ةكحاض تلاقو

 ا دن ىذا رونا اول ىخأ ىأر ىفكي -
 : اهمولأ ىنأك تباقو
 هجاوز دعي كيخأ ىلع ىنتمطت نأ بجي لقألا ىلع كنإ -

 نيلاندد فرعأ نأ لواحأ ىنإف اذهلو ىقيدص كاخآ نإ .. اهتم

 2 .. هيلع نئمطأ ىتح
 .. | + ةرخاس ةماستبا لالخ.نم تلاقو
 هديا من ا انأ ىنإ .. كينعي ال اميف لخدت اذه -

 جاوزلا بانهولا دبع بلطي نأ ىلإ تدأ ةكيطخ الو ةميرج كانه

 اذهف باهولا دبع ىه نمؤ نيلازور ىه نم امأ .. نيلازور نم
 كلذل .. رخآلا ىف امهنم لك ىأر ىفكي .. انصاصتخا نم سيل
 .. نيلازور ىف ىيأر ددحأل ىغامد شودأ نأ لواحأ مل

 : اهداتع مواقأ ىنأكو تلق

 امم رثكأ اهنع نيفرعت كنأ كش الو .. كتقيدص اهنكلو -
 .. هديع كوخأ هفرعي

 : ةكحاض تلاق
 كلانه ام لك .. ةقيدص ادبأ نكت ملو ىتقيدص تسيل اهنإ -

 ةاتف كانه نأ ةعماجلا ىف .ىتاليمز ىدحإ نم اموي تعمس ىنأ
 بح: ىنعقدف اهمالسإ تنلعأو ةديحو رصم ىلإ تءاج ةيكيرمأ
 نأ ىتليمز نم بلطأ نأل بئارغلا ىلع. ةجرفلاو عالطتسالا
 لمعت ىتلا ةكرشلا ىف اهيلإ ىتليمز ىتتبحصو .. اهب ىثفرعت
 ةيعامتجالا تاريثأتلا نع ةساردب موقأ ىنإ اهل تلقو .. اهب



 ىحاوت نم. ةيحان ىف ىندعاست ىتح اهعم .سلجأ نأ ديرأ ىنإو . ٠
 أ .. هيف ميقت ىذلا تيبلا ئف ءاقل دعوم ىل تددحف ةساردلا هذه |

 | ىهف سامح.:آلب دعوملا ىف تبهذو .. ىروجابلا ةيزوفق تيب |.

 ىقبت ئهو ةليمج تسيل ملعت امك ىهف اهتيصخشب ىندشت مل
 جرختو مالكلا نع فكت الف تملكت اذإف ةتماص ةليوط ةدم [

 :تسلج امدنغ تعدتمت دقف كلذ مغرو .. كمهي امع اهمالكب

 مالكلا ضعب ىل تلاقو .. اهتيصخش ةبارغب تعنئمت .. اهعم
 نيدلا نإ الثم ىل تلاق .. ىمارتحاو ىعانتقا راثأ ىذلا
 دجو هنأ درجمل انيد قشعي نأ بجي ال درفلا نأو .. ثروي ال
 لي (دوقو نإ ايكيسعح نأ انانسم ينقل نكيو «.اةيقا ةطست

 هسفنب ثحبي مث .. نيد الب .دلوي نأ .. الوأ ررحتي نأ بجي

 هلقع عنقيو هناميإ ألمي ىذلا نيدلا دجي نآ ىلإ هسفنلو
 | شيعي .. هيف شيعيو هيلإ اجليق هسيساحأ ىلع رطيسنيو
 تدجوو تدلو دق ىهو .. ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا ىأ مالسإلا

 :ررحتت نأ تعاطتسا اهنكلو .. ةيكيلوثاك ةيحيسم اهسفن

  ىهو :. هتقنتعاف مالسإلاب تنمآ نأ ىلإ اهسفنب اهسفنل ثحبتو
 .. مالسإلا شيعت .. اهناميإب ةنئمطم ةديعس ةئداه مويلا شيعت
 تعنتقاو مالكلا اذه ىف رثأ دقو .. اهدوجو ىه اهمالسإ حبصأ
 نأ عطتسأ مل ... ىسفن ىلع هقبطأ نأ عطتسا مل تنك نإو .. هب
 ىسفنب نيدلا نع ثحبلا ىف ادبأ ىتح مالسإلا نم نرصتأ |

 هتراتخا ةيلقعب هيف شيعأ مالسإلا ىلإ تدع ىلو . ىسفنلو
 ىلإ ىلع رطيسم مالسإلا نأ ودبي نكلو .. هتثراوت ةيلقعب ال
 دقو .. قئاقد عضيل هنع اديعب ررحتأ نأ عيطتسا ال ىنأ دح

 اهيأر اهلأست اهنأك ةيزوف ىلإ رظنت ىعم اهثيدح لاوط .تناك

 تر ىلا 0



 ىلإ رظنت نأ نود عمست اننيب سلجت ةيزوفو .. لوقت اميف
 أدبو .. هفرعأ نأ ديرأ رخآ ًازغل ةيزوف ىف تراثا دقو .. اهيلإ ىأ
 اناميإ مالسإلا نيلازور قنتعت مل امير .. ىنيرتعي كشلا
 نأ تيلط كلذل .. ةيزوف اهتقيدص ريثأتب طقف امنإ اعانتقا ىأ

 ظ .. اهتلياقو .. ىرخأ ةرم اهلباقأ

 تنب رهظم .. اهرهظم عم قفتت ال ةجهلب ملكتت ةريظن تناكو
 .ةيصخش اهيف بلغتت ةقيمع ةيسارد ةجهلب ملكتت اهنإ .. دلبلا
 ايد ةيعمعا قودي اههسارو يرق ةقوشتلا ةةءاضتلا ىف ةنلاطلا
 لالخ نم اهلأسأ انأو اهتعطاقو .. ديدج نول هل اباجعإ ًالعف
 00 ظ ظ ظ : ىباجعإ

 ؟.. باهولا دبع كوخأ اهب ىقتلا فيك مهملا -
 ' : ةلئكاق ةريظن تكحضو

 برقأ وه هديعف .. تدوعت امك اهتيعل ةبعل ىأ ةتكن تناك -

 انأو .. انأ الإ اخأ وأ اتخا هل نأ ربتعي ال هنإ لب .. ىلإ ىتوخإ

 نم تناكو .. هسفن ةليخد نع اليوط اهعم ثدحتي ىتلا ةديحولا
 اهنكلو ةملسم ةاتف جوزتي نأ ابوروأ ىلإ داع نأ دعب هينامأ مهأ
 ةيبروآلا ةيصخشلا نأب نمؤي ىهف .. ةيبروأ ةيصخ شب زيمتت
 تفرع نأ دعبو .. اهسقن ةيلوئسم لمحت ةيوق ةيصخش ةاتفلل
 اهديرب ىتلا ةاتفلا ىه نوكت ال اذامل .. ةرخاس تلءاست نيلازور
 ديري ال هنإ .. ةملسمو ةيكيرمأ وأ ةيبروأ ةيصخش اهنإ .. ىخأ
 ةبعل وأ اهقلطأ ةتكن ىف ركفأ ىنأك ركفأ تنك .. كلذ نم رثكأ
 هنإ .. روف اهلبقي هب اذإف ىخأ ىلع ةركفلا تضرعو .. اهبعلأ

 ةعطق ىأ ىأ هيلإ دمي لبج ىأب قلعتي هلعجت ةيسفن ةلاح ىف
 ةيناثلا ةرملل نيلازور تلباق امدنعو .. قرغلا نم هذقنت بشخ



 تلقو اليوط هنع اهتثدحو . اهاقلي نأ ىنمتي ىخأ نإ اهل تاق

 اهملكأ تنكو .. ىمالسإلا نيدلل غرفتم سراد نمؤم هنإ اهل

 تنك ىسفن نيبو ىنيب ىتنكلو العف اهتبطخل مدقتأ ىنأك ةداج
 ةيزوف ىلإ نيلازور ترظنو .. بعلأ تنك .. ةرخاس كدضأ

 دقو .. ىخأ ةرايز رظتنت نأ ىلع تقفاو مث .. اهلأست اهنأك

 نيلازورو باهولا ديع سلجو .. ىلوألا ةرايزلا ىف هعم تبهذ

 دق ثيدحلا ناكو . اداج اثيدح ناملكتي رخآلا بناجي امهدحأ

 .. ادق ايقتلي نأ ىلع انجرخو .. رخآلا ىلإ امهدحأ دش

 نآك هلك عوضوملا ىسنأ تدك ىنإ .لب .. اهدغي هعم بهذأ ملو

 ىنربخي ىخأب نيعوبسأ دعب تئجوف نأ ىلإ .. تهتنا دق ةتكنلا
 | نكي ملو اهلباقي ناك ذقل .. جاؤزلا ئلع نيلازور عم قفتا هنأ
 . تلسوروا يكس ناتالي يخل لبا ورمل ماودي ل الوش
 ظ .. جاوزلا دح ىلإ ةيلستلا

 : اشهدتم تلقو

 ؟ طقف نيعويسأ ىف هتبحأو اهبحأ له -
 0 : ةكحاض تلاقو
 .. ىردأ ال -

 0 ا

 نييرصملا نم ريثك اهيلإ مدقت نيلازور نأ تعمس ىنكلو -
 عاورلا تيك اذاعلت 0

 35 باهولا ديغ نم

 : ةرخاس ةماستيا لالخ نم ةريظن تلاقو

 0 رول منح اع حو دقتعأ ىنإ .. 0
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 ظ يس يبا وعلا يسيوس نايا

 له نكلو .. ةيعيبط ةاتفك ىدبت ال 0 نيلازورو .. ةذاش

 ىتح باهولا دنيع نإ .. ذاش هلك جاوز لاح لك ىلع هنإ -
 نيأ .. جاوزلل [دابعتسا هذختا عىشن ىأ نع ىنثدحي ١ مل ن آلا

 | ناميقيس له... : ةقش رجؤي مل.هنأ ملعأ ىنإ هتجوز عم ميقيس

 ٠ ةيزوف دنع هتجوز عم شيعيس مآ نويسنب ىف ْ

 يااطم تحول لك قل نإ -

00 

 1 ش *+ مامتها الب ةريظن تلاقو

 دولا ا ىلا ردا اس يسجل ل

 ::ةنهل نق كلو
0000000 

 : دورب ىف ةريظن تلاقو



 هل ىأر ال -

 ند ناك كاك حست

 ةيكيرمإ ةاقق جوزشيس هنباو ىأر هل نوكي أل فينك
 ا .. هعم شيعتل اهب ىتأيسو

 : ةقيض ةماستيا لالخ نم ةريظن تلاقو

 ديدحت ىف هسفن بعتي ال وهف هلثم انأ ىنإ وأ ىلثم ىبأ نإ -
 جاتحي ال باهولا دبع جاوزو .. هيأر ىلإ جاتحي اميف الإ ئار
 هفلكي نلو هسفنل اهراتخا ةأرما جوزتي هنبا نإ .. هيأر ىلإ

 لعفي :هنبأ كرتيلف .. ردق امم رشكأ انعم ةمانقإلا وأ جاوزلا |
 2 ... ةراسخ ىأ ءاذيإ ئأ هلعفي اميق سيل ماد ام .: ءاشي:ام

 :.بآلا اذه نم ىظيغو ىتزيح تيكأ انأو تلقو
 .. رخآ عوضوم اذه ...كيبأ نع ثدحتأ نأ ديرأ ال ىنإ -

 ظ ١ كانك تلاقو
 دقل .. 2000و نسحأ -

 .. اثم ايه .. ىخأ ءاج : 0

 رو ناتج اف ناهرلا نرش ناك ر يرد ىلا ا تسادر 1

 تلقنتو ىه تءاج ام سكع رذح ىق نيسلاجلا نيب ريسي

 أرقي 3 لبق هدي نم اهاخأ تذخأو .. .نيسلاجلا نيب ةلهم | |

 : ددرت ىهو مالسلا
 ظ | اا .. اذي ايه.- : '

 دعقملا ىف ةريظنو ىبناجب باهولا دبع .. ةرايسلا انبكرو
 لك ىف رئاح هئات انأو , باهولا دبع ديلاقت ىضقت امك ىفلخلا
 نم برهأ نأ لواحأ ىنأك تلق مث ةريظن نم هتعمس ام

 ظ : يتريح
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 نود مايأ ةسمخ ىقبت نأ نكمي ال .. باهولا ديع اي عمسا -

 .ةعاس لك نكت مل نإ موي لك اهارت نأ بجي .. كتييطخ ىرت نأ
 : كحضي ىهو لاقو
 .. اهعم شيعأو موي ماك اهلك -
 : هيف طخشأ ىنأكو تلقو

 ىنإ جاوزلا لبق اهلك اهقرعت نأ بجي كنأ كل تلق دقل -
 .. ةدحاو ةلبق اهعم لدابتت مل ىتح كنأ دكأتم

 : عوشخ ىف امستبم باهولا دبع لاقو
 ىف ترظتنا ىل هيلإ لصتس مارحلا ىف.هيلإ لصت ام نإ -

 3 .. لالخلا

 ىنأ مغر كل الالح اهلك تحبصأ دقو كتبيطخ اهذإ -
 .. ةليقيالا كيصوا ال

 ٠ : ءوده ىق لاقو

 .. عرشلا هنلعي لالحلا -

 : ًالئاق ةريظن ىلإ تفتلاو
 .. لاحلا اذه كيجعي له .. كيخأ ىف كيأر ام -

 : ةكحاض تلاق

 .. ديري امك شعي دحأو لك عد -

 0 ظ : اهلاؤس دمعتا ىنأك تلقو

 115 :دوحم نم هك نطخ نيمرعت له ةيوطخم:تثتأ تنك قلا

 ريتعت ةبوطخلا ةلاح ىف ةلبقلا نإ .. مارحلاو لالحلا ةجحب
 .. لالحلا ىق افراعت

 : ةكحاض ةريظن تلاقو



 نتي ثدحو انمكل لوقاس اهدعبو بطخا نا ىلإ نظتنا 2
 .. ىردي نمو .. ىييطخ نيبو

 .. نيلازور تيب ىلإ انلصو دق انكو
 وديب ال ةداعلا ىه امك ةيزوقو .. ةئداه ةحرفب انتليقتساو

 ثيدح رادو .. ةحرف تسيل ىه الو ةحرف ىه ال .. ءىش اهيلع

 | .. ىداع

 ىتلا تايورشملا ةبرع بناجب اسلاج سنؤم اهجوز ناكو
 : : ثيدحلا أديب نأ لبق لاقو ةدعم تناك

 : اديقلا +
 ةيرعلاو .. انشطع ال وه هشطع ءىفطي نأ همهي ناك هنأك

 نوميللا ريصع .. مارحلاو لالحلا لمحت ةداعلا ىه امك

 .. ىكسيولاو نيجلاو ىرابمكلا تاجاجزو
 تمق مث نوميللا ريصع نم ةطفش برشأ نأ تدمعتو

 ١ : الئاق

 .. لعوم ىدتع .. دوعأ نأ بجي فسآ --

 ةريظني تئجوف ىنكلو باهولا دبع الو دحأ ىب كسمتي ملو |
 ظ : ىبناجب فقت ىهو موقت

 > ,. تلا ىلإ نوعا نأ بحي ..كعم دك
 ىف ىل رظن مث ةشهد ىف اهيلإ باهولا دبع اهوخأ رظنو

 هنكلو اهدحو ىعم هتخأ جرخت نأ ىلع قفاوي ال هنأك مول

 : ىترايس ىف ىبناجي ىهو ةريظنل تلقو
 .. انثيدح متنل ىدانلا ىف سلجنو دوعن نأ نكمي له -

 : ىثمهفت اهنأك ثبخلاب رطقت ةماستبا لالخ نم تلاقو



 ... تييلا ىلإ دوعأ نأ بجي .. عيطتسأ ال .. ال -

 .: ءاجرلاب اهحراصأ ىتآأك تلقو
 .. هديع كيخأ قيرط نع الإ كب لصتأ نأ عيطتسأ ال له -

 : ةكحاضص تلاق

 ؟.. فيعض مأ ىوق تنأ له -

 : ةشهد ىف تلقو

 ؟ نيدصقت اذام -

 :: اهتكحض لالخ نم تلاق

 مقر ىنطعاو كب لصتأ نأ ىلإ رطتناف ايوق تنك ول -
 ديلا نوفيلت ا ل كنوقيلت

 .. ىب لصتت نأ لواحو
 .. تكسو

 : ىنلآست تداعو

 ؟ تكس اذامل -

 : اهيلإ رظنأ ال انأو تلقو
 ىنكلو .. كل ةيسنلاب ىفعضو ب م

 تجرخأو .- اهيبأ ةرامع .. .ةرامعلا 01 ةرايسلا 0

 ىِبَأ عم هيف ميقأ ىذلا ىتيب نوفيلت مقر, تبتكو املقو ةقرو .
 ىتلا ةيسدنهلا ةكرشلا ىف ىنوفيلت مقرو .. ىتوخإو ىمأو
 اهيمسأ ىتلاو اهب ظقتحأ ىتلا ةقشلا نوفيلت مغرو .. اهب لمعأ
 :ةالابماللا ادمعتم لوقأ انأو ةقرولا اهتيطعأو .. صاخلا ىبتكم

 .. كتدرأ امهم كنع ثحبأ نلو ىنع ىثحبت نأ ىلواح -

 درت نأ نود ةرايسلا نم تزفقو ىدي نم ةقرولا تفطخو



 ليخ.. . ةريظن.نم ظيغلاب قلأ داكأ ىسسفن ينك قيم تنك
 .ةئيا ةريظن .. ىنعدختو ىنم رخست نأ تعاطتسا اهنأ 2

 .| امدنع ىتتعدخ .. حلبلا ةلاكو رجات ىعربلا :روفغلا دبع جاحلا

 :أ كرتي ىذلا وه ىوقلا لجرلا نأ اهنامز ةفوسليف اهنأك ئل تلاق أ

 . | ءارو ىرجي ىذلا وه فيعضلا لجرلاو هءارو ىرجت تنبلا
 مقر اهتيطعأف ىوق لجر ىنأب ىعدأ نأ ىلإ ىنتعفدو « تنبلا |
 ” | اهب عيطتسا ةليسو ىلع اهتم لصحأ ملو ىب لصتتل ىنوفيلت |

 املستسم تحبصأ كلذب ىنإ .. اييغ تنك دقو .. اهيلإ لصأ نأ |[.

 | اهل ىحوي نأ امإ .. ىف مكحتت نأ ىف قحلا اهتيطعأو اهل
 . ةملكب ىلع نمت نأ ابمإ .. لصتت ال وأ ىب لاصتالاب اهجازم
 تسيلو .. اهنع ًاديعي ىنطوشتو ءىشب نمت الأ امإو ةماستباو
 راهنملا فيعضلا لجرلا ةفص اهنإ .. ىوقلا لجرلا ةزيم ىه هذه
 مث ديري ام ددحي ىذلا ىه ىوقلا لجرلا نأ .. تانبلا مادخ

 ىنأب فرتعأ تحبصأ انأو .. ديري ام ىلإ لصيل هتدارإ ضرقي

 انامل ل ا



 .. اهديرأ ىنكلو .. اهنم هديرأ ام دعب ددحأ مل .. ةريظن ديرأ

 تناك ثذنم اهارأ انأو اديأ ىلاب ىلع رطخت نكت مل اهنأ حيحصو

 اهيخأ ةلكشم انتعمج نأ دعب نكلو .. كلامزلا تاني نيب ةريغص

 ىلإ ىقورع لخاد ىلإ للستت اهنأك تسسحأ ةريخأآلا مايألا ىف
 تجضنو تربك اهنآل امير .. ىلاب لك ىلع رطيست تحبصأ نأ
 ىنريثي دلب تنب لامج هنأك ىلع سكعني ىذلا اهلامج حبصأو
 .. رثكأ ءىش هلعل وأ باجعإ درجم ناك امير .. ىتاينمأ ريثيو
 ىمامأ تمسر دق ةحيرصلا ةئيرجلا اهتيصخش تناك امير

 اذامو ىه ام نآلا ىلإ ىردأ ال .. انهي ملعب تلا هررلا ةرويض

 .. اهثم ديرأ

 تنكى .. ةريظن ىب .لصتت .ملو مايأ ةسمخ ترم دق تناكو

 ىف. يلمع ىلإ بهذأ تنك .. راظتنا ةلاح ىف مايآألا هذه لاوط

 | دوعأو ... ملكتت اهلعل .. بيرقلا نوفيلتلاب ىانيع قلعتتو حابصلا
 .. نوقيلتلا بناجي انأو ىتداع ريغ ىلع هيف ىقبأو تيبلا ىلإ
 انأو , بتكم اهيمسأ ىتلا ةصاخلا ىتقش ىف نيتليل تيضقو
 ةقشلا هذه ىلإ بهذأ نأ دوعتأ مل انأو .. نوفيلتلا ناظتنا ىف

 بهذأ تحيصأ ىنكلو .. دعوم ىلع اثأو الإ  بتكملا دصقأ
 هذنهب لءافتأ ىنإ .. نري هلعل نوفقيلتلا راظخنال طقف ىدحؤو
 .| نأ تدوعت دقف . نوفيلتلا اذه نم ًامكاد ريخلا رشيتسأو ةقشلا

 امب سحت ال اهلعل .. كانه ىبابش مايأ عتمآو لمجأ ىضقأ
 .؛ ئب اهيرغي ام ىف دجت ملو .. ىنبحت ال .. ىلإ ثدحتلل اهعقدي

 ىنكلو ... اهل ةبسنلاب ايوق سيل هتليخت ىذلا ىوقلا لجرلا نأ
 ... اهنلإ ىعسلا دنع ىلع عصا مآ بحي اوف نوكأ نأ فهن
 . اهيلإ هب لصال باهولا دبع اهيخآب لصتأ نأ عيطتسأ ىنإ



 درجم اهنإ .. ةيهاد نيتس ىف .. اهديرأ ال .. لصتأ نل ىنكلو

 ىنعفدي نأ نود نهب تيجعأ ىتاللا تانبلا تارشع نم ةدحاو

 .. نهانمتأ نأ درجم ىتح الو نهءارو ىعسلا ىلإ باجعإلا

 جرخأ نأ تررق دق تنكو رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا :تناكو
 تكرتو .. نر نوفيلتلا نكلو .. ةيرحلا ةايح أدبأو تيبلا نم
 اهلأست ىمأو ةحيرص تناكو ىنع لأست ةريظن اهنإ .. درت ىمأ
 ىمأو .. روفغلا دبع ةريظن .. اهمسا لك تلاقو .. نوكت نمع

 فرعت اهنكلو اهفرعت نكت مل ىمأو .. ىتنب اي كيزا .. اهل لوقت
 .. رصم لك هفرعت ىذلا ليخبلا ريئويلملا .. روفغلا دبع مسا
 نأ كش الو .. باهولا ديبع هنبا قيدص ىنأ اضيأ فرعت ىمأو

 فرعي اهثبا نأل ةديعس .. اهمسأ عمست ىهو ةديغس تناك ىمأ
 |[ ٠ةريظن تداك امو ةعامسلا ىنتطعأو .. ريتويلملا تانبو دالوأ

 : ثحاص ىتح ىتوص عمست |

 .. رايخألا رخآ تعمس له -

 ىتح اداه نوكأو ىباصعأ ىلع طغضأ تأ تدمعتو

 هتمتك توص ىف تلقو .. اهراظتنا ىف تنك ىنأ نع فشكأ ال
 : اظيلغ جرخف ىباصعأ

 .. اريخ -

 .. تيبلا ىف نيلازور انتراز دقل -

 .. اهيف ميقتس ىتلا تارجحلا ىلإ نئمطتل تءاج -

 : ةيدلب ةجهل هيف نرت ىذلا حرملا اهتوصب تلاق
 .. مداقلا سيمخلا موي جاوزلا ددحتو .. انلك انتعد دقل -
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 | داو نوكأ نأ دمعتأ .. ايلابم ال ودبأ نأ دمعتا انأو تلقو

 .. سيمخلا موي كارآس نذإ -

 ْ : ةطاسي ىف تحاصو

 .. نآلا لعفتس اذام .. كل ىكحأل كارآ نأ ديرأ .. ال -

 : يتفش نيب راصتنالا ةماستياب تسسحأ دقو تلق

 .. مىسشن ال -
 : ةعرسي تلاق

 .. كارآس -

 : ىسفنب ىرورغب اعبشم تلق
 .. ىداتلا ىق -

 ظ 0

 د ةطسفا عنالا ىف كان ىداخلا ىف نسحلا لقا

 .::فيفح اهنهذ كتزانش نإ ..:ةرامعلا اف 07 دادس
 : ةداعس رثكأ انأو تلق

 ؟ ىتم -
 : ثيدحلا ىهنت اهنآك تلاق

 1 . «.ايابلا ماما كراظتنا: ىف .نوكاس نيتقيقد دعب

 ةقئاو اهلقل ٍىدر رظتنت نأ نود نوفيلتلا ةعامس تقلأ ى

 .. اهتعيبط اهنكلو دمعتت ا دحلا اذه ىلإ اهسفن ىف
 :: نزلا قككستو اه: ىلع ألإ قولا نظتتك هل

 ةرايس .. فيفخ اهمد ةرايس العف اهنإ .. ىترايس تبكرو

 أ نأ نم ًالدب ةلمعتسم اهتيرتشا ا/5 ليدوم ةصاخ ةيناباي

 اهتمك نم نفك عقدا نأ غيطتسا ال نقلا 1198 ةنايس:عردش أ



 بحأ اضيأ ىنأل اهتيرتشا ...ىرخألا تارايسلا نم عون ىأ ىف
 .. فيفخلا مدلا تاذ تارايسلاب ىهابتلا

 لالخ نم لوقت ىهو ناسا يف ىداخ ىلإ ةريظن تزققو.
 نيتزنتكملا اهيتفش ةماستيا

 .. ىتتشحوأ .. ًالهأ -

 : ىيهاوم لكو ىتعْيبط لك تدعتسا ىنأب سحأ انأو تلقو

 مايأ ةسمخ كيلع ىضم .. ل احح 1

 لجرلا تسل ىننأ ودبي .. اذامل .. نوقيلتلا ىف ىثدحتت ملو
 ظ .. هنيروصتت تنك ىذلا ىوقلا

 : ةولحلا اهتماستبا لالخ نم تلاق
 .. ركفأ تنك -
 ظ : ارخاس تلق

 ظ ؟ قحتسأ ال وأ قحتسأ له نيركفت -
 : اهسفن ثداحت اهنأك ىتع اهينيع ريدت ئهو تلاق

 .| ةحارص رثكأ انأو ... ىلع كتوق ىدم ىف.زكفأ تنك .. ال -

 دعيافل انثيب ام لك نأي ىشفت تحراص دقنف .. كتم

 ىذيب .عوضوم هنكلو ..  نيلاذورو باهولا ديع ىخأ عوضوم

 نأ ىلع ضرفت كتوق نأب تعنتق تعنتقا ىتح ترظتنا كلذلو .. كنيبو .[

 ةرايز نع .كثدحأل نآلا اذه نم انعدو ...نوفيلتلا.يف كثدبحأ

 + يلانوي
 القس نأ نورد ال اهتالغ فسوق لب نومسا ةورللو تدحاو

 .. اهتعو ىنع ثدحتأ نأ ةيشخ انأ ثدحتأل ىل

 اهيحصي نأ باهولا دبع نم تيلط ىتلا ىه نيلازور نإ
 نإ .. ةرايزلا هذه ديري باهولا دبع نكي ملو .. ةلكاعلا ةرايزل



 تيب لخاد هتجور عم شيعيسو .. هجاوزب اهل لخد ال ةلئاعلا
 نوئش ىف لخد هل ىه ال .. نويسنب ىف شيمي هنأك ةلئاعلا
 ةايحلا قيلاكتو .. هنوكش ىف لخد اهل ةلئاعلا الو ةلئاعلا

 ىلع عزوت همأو همأل ديصرلا ىطعي هوبآ .. ةقورعم ةيلتاعلا

 برشلاو لكألا فيلاكت بناجب مهنم لك عم قاقتالاب كارقألا
 هلعقيس ام امدقم ملعي ىهو .. ةلئاعلا تاجايتحا ىقاب ةرادإو
 تيبلا فورصم نم عقريس ةلئاعلا نيلازور لخدت نأ دعب هوبأ
 هأبأ نإ .. صاخلا هقورصم نم ًاضيأ عقريسو همآل هيطعي ىذلا
 ةكام ىلإ اهعقري هلعل رهشلا ىف هينج ةئام نأآلا هيطعي

 لخدت نأ ىلع رصت نيلازور نكلو .. جوزتي نأ دعب نيسمخو

 اهيحص دقو .. جاوزلا متي نأ لبق ةلئاعلاب فرعتتو تيبلا
 ةلئاعلا تثتجوفو « ةرايزلا هذهب ًادحأ غلبي نأ نود باهولا ديع

 تناك اهنكلو .. دماجلا اههجوب اوئجوفو .. نيلازور ةيؤرب اهلك
 .. نيتعيفرلا اهيتقش قوف نم اهتماستبا بحست ال ةفيطل
 .. جاوزلا دعب اهجوزو .ىه اهل نيتصصخملا نيتفرغلا تلخدو
 هيخأ ةفرغو اهيف ميقي ىتلا باهولا دبع ةفرغ لصألا ىق اهنإ
 اهقيدسع | و كاودس ةنم يراكلا ىف يق ىلا ناعتسلا نجع
 نم لدبت نأ ىف اهتيغرب الو ىتح ءىشب قلعت ملو ناتفرغلا
 لك قح نم وه اديدج اشارف لقألا ىلع ىرتشتو ثاثأآلا

 اهب طيحت ةلئاغلا دارفأ لكو تيبلا ىف بوجت تناكو .. سورع
 ةقلطملا ىرخألا هتخأو ةقلطملا هتخأو .. همأ .. باهولا ديعيو

 ىلع ةلئاعلا عقدت نأ اهئاكذب تعاطتسا دقو .. ةريظنو .. اضيأ
 ىف نإ .. مامحلاو خبطملا ىتح تارجحلا ةيقي اهب فوطت نأ
 لخدت ىهو ةيزيلجتإلاب نيلازور تلاقو ؛ تامامح ةثالث تيبلا
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 ةريظن تدرو .. انل نوكيس اذكه .. اهيتفرغ نم يبيرقلا مامحلا

 نقان نم ةحا دري ملوب.. .كقح نم اذه,+ [دهيا ةيزيدلالإلاب
 اوفتلاو .. ةيزيلجنالا نمهفي.مل نهنأل امير .. ةككاعلا ءاسن
 .. ةكحاض مألا تلاقو .. لابقتسالا ةفرغ ىف كلذ دعب [عيمج
 نأ اهيلعو ىناكيرمألا ماعطلا خبطن ال اننأ ىنبا اي كتسورعل لق
 ةيبرع ةغلبو ًاروف اهيلع درت نيلازورب اذإو .. اهرمأ ربدت
 ناك نإو معطأ هنإ .. ىرصملا لكألا الإ لكآ دعأ مل ىنإ .. ةميلس
 انهقآ ا ودكات نأ دعم ةظكانعلا ءانت تهرنفو .« قزولا ىفادنؤن
 ةسلج تناك نهعمجت تناك ىتلا ةسلجلا نكلو .. ةيبرعلا ملكتت
 لحرت نأ راظتنا ىف ةلئاعلا بارفأ عيمج حبصأ ىتح ةدراب
 ةطاسب ىف تلاقف كلذب نيلازور تسحأ اميرو .. نيلازور مهنع
 جاحلا دوعي نأ راظتنا ىف ىنإ .. ةميق هل ائيش بلطت ال اهنأك
 ةلئاعلا ءاسن لك تكسو .. هتفرعمب فرشتأ ىتح روففلا ديع

 تداعو .. نيلازور نعلت نهنم الك نأك تارظنلا نلدابتي نهو

 نأ نكمي ال .. ءارقص ةماستبا منستبت ئهو لوقت نيلازور
 ملعأ ىنإ .. جاوزلا اذه روقغلا دبع جاحلا كرابي نأ لبق جوزتأ

 نم هتفرع ام اذه .. ةنماثلا 0

 دق ةلئاعلا ءاسن ناك .. ةنماثلا ةعاسلا تءاج دقو .
 .. ةريظن ادع ام اهتفرغ نهتم لك تلخدو نيلازور نع قفرتسنا
 ءاشعلا ناذأ عِيْذأو .. اهسردت اهنأك اهيناجي سلا اهنإ

 وهو باهولا دبع ماقق ةتماص باهولا دبع ىلإ نيلازور ترظنو
 نيلازور تلاقو .. اهتفرغ ىلإ اهدشو .. ىلاعت .. اهل لوقي

 تلاقو نيءانقعلا نيلصت الإ . اهسرع عم ناطقك ىو ةريظلا
 انأو سئارعلل الإ زوجت ال سورعلا ةالص نإ .. ةكحاض ةريظن



 | نجرفتيل اهمآو اهتوخإ ىدانت ةريظن ترج مث .. اسؤرع تسل[ .
 فلخ نلبصت :تقاك و: لمست ىهو ةسلسلا ةنيكيوسألا ىلع
 .. باهولا دبع هددح امك عرشلا اذكه .. هيناجب ال باهولا دبع

 ' دجو امدتع رخآلا وه ءىجوقو رنوقغلا دبع جاحلا ءاجو
 ىفخأ رطاش لامعأ لجر ىأك هنكلو .. تيبلا ىف نيلازور
 اذكه ...اهيق ىأر ىأ ىدبي ال وهو اهعم سلجو .. هتشهد
 و دعي الإ مهضارتعا الو 55 نوديي ال لأامعألا لاجر

 .. ةيلمعلا ئهتنت
 ْ ْ : ىكحت ىهو ةريظن داو ظ

 .. نم ماتا ويل نإ نينازوو تع اطظكيسا فيك روصتت 3 ع
 ةراجت ىف .. هلامعأ ميمص ىف هكدحت اهنأ دجو قئاقد دعي هنإ

 ىهو .. ديدحلا صقو دادعإو ةعانص ىفو ةدرخلاو ديدحلا

 ىتلا ةيكيرمألاو ةيبوروألا تاكرشلا ءامسأ نع هل لوقت
 تالآ مضت ىتلا تاكرشلا ءامسأ نعو ةدرخلا ديدحلا دروتست

 :| نم جاوزلا تررق ذنم اهنأكو ىدبت اهنإ .. ديدحلا دادعإ
 2 ديدحلا عناصمو قاوسأ ةساردل تغرفت دق باهولا دبع
 دقت نأ نيعبطتست ةميظع تس كنإ (شهدتم لاق ىبأ نأ

 ا باهولا دبع اي.داو اي رطاش هللاو .. ةريثك:تامدخ

 .| نار دق ىبأ ناك. لمعتس اذامو فيك انيزأ .. . ناتخت

 ..:هعم لمعلا ىلإ هنيا عقدتس نيلازور

 مغنرو ...ةرايسلا دوقأو عمتساأ انأو ملكتت ةريظت تناكو

 هم ثدحتأ نأ ىنمتأ لازأ ال تنك ىنأ الإ هعمسأ تنك ام ةبارغ
 ةراحسلا تدق دقو .. انعو ضوم .. رخألا عوضوملا ىف ةريظن

 ةعرت عراش ىلإ اهب تلخد مث .. مرهلا عراش لوطب



 : ةريظنل تلق نأ ىلإ .. تدع مث .. ةراقس ىتح .. ةيطويرملا

 لحم وأ ىهقم ىلإ بهذن له .. ةقاوسلا نم تيعت دقل -

 :: ةكحاض تلاقو

 .. ةرايسلا ىف ىقبن نأ لضفأ -

 0 ظ : تلق

 .. عفدتو .. سيلوبلا ىركسع. ىتأيسف ةرايسلاب انفقو ىل -
 سيلو .. عقذتو ... بدو به نم لك ىتأي مث .. ريفخ ىتأي مث
 :| نإ .. ىعمسأا .. انكحار ىلع. نوكن نل انتكلو عقدت نأ مهملا:
 ظ اتا طا . دلبلا طسو.ىف [صاخ (بتكم ىدنع
 * ب ةططخشلا نزف:

 : اهتكحض لالخ نم ةريظن تلاقو

 006 .. ةفاطرو عفت

 .| بتكملا نأ تمهف دق كش د اهنإ .. اهتققاوم. ةعرسل:تشهتنو :.
 "| تسيل اهنإ .. ةرينوسرج .. ةصاخ ةقش ىه هدصقا ئذلا

 ظ ظ .. ةنوهسلا هذهب قفاوت فيكف .. ةطيبع
 .. هديرأ ام لك تلمكت سا ىنأ اهتقفاؤمب تسسحا دقو

 .. ثدحي نأ ضورفم ىه ام ثدحي كانهو ةقشلا لإ بهدنس |.
 تدحيس ام امدقم قرعت ةقشلا لشدت ناجليف ةيثبلا نإ
 ةعرسب ةرايسلا دوقأ تأديو .. ثدحي ام ىلع امدقم ةقفاومو

 تبثأ ىتح ثيدحلا ىف رمتسأ نأ بجي ناك ىنكلو .. ربكأ
 .. ثيدحلا رارمتسا نم رثكأ رظتنأ ال ىنأكو ىتين نسح

 0 ظ : تلقو
 .. كدلاو فقوم وه كلذ لك ىف ىنريحي ام نإ - .
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 ىف اهنأك ناتمومضم اهاتفشو تلاقو ةريظن ىلإ تتفتلاو
 : رارصإ ةلاح

 .. ءالقعلا لقعأ ىه اياب نإ -
 : ىناسل ىلع بلغتت داكت ةرخاس ةجهل مواقأ انأو تلقو
 اذه ىلإ هلمع ىف حجن دق ماد ام ءالقعلا لقعأ هنأ كش ال -

 هذهب هنبا جوزتي نأب ءالقعلا لقعأ حمسي فيك .. نكلو .. دحلا

 جوزتيل ةصاخ ةقش هل ثثّؤي نأ نود هكرتي فيكو .. ةقيرطلا
 ا لمع الي ىهو جوزتي هنيا كرتي فيك لب .. اهيف
 ظ .. هي حرفيو .. ءىش لك هيطعي نأ عيطتسي |

 : داج توص ىق ةريظن تلاقو

 ليخي هنأ لوقت سانلا .. ىبأ نع لاقي. ام لك فرعأ ىنإ
 | سيل اذهو .. هدالوأ ىلع. ىتح ليخب .. نييالملا كلمي هنأ مغر.

 | حاجنلا ديري هسفنل حاجنلا ققح امك اياي نإ .. احيحص

 : ملعت تنأ .. هسفن ىلغ دمتعم ىهو ىبأ حجن دقو .. هدالوأل

 ىهو .ًأدب .. حلبلا ةلاكو ىف الماع ادب هنأ نوملعي سانلا لكو

 حجنا حبصأ نأ ىلإ لصو نأ ىلإ .. ةباتكلاو ةءارقلا ديجي ال
 هيف لان هنأك هلمحل هتساردب عبصأو . حلبلا ةلاكو ءاينغأ ىنغأو

 انييري »نأ دارأ دقف ىبأ وه اذه نآلو .. ةيملاعلا تاداهشلا ىقرأ
 انتكي لهجت ىلعو ةحافك ىلعو هسفن ىلع انم لك دمتعي ناب

 وه هررق ام لك ناك .. هحاجن قيقحت ىف هسفن ىلع ىه دمتعا

 0 ا ا ا
 ىتح سرادملا انلخدأو دحأ ىلإ اهيف جاتحن ال ةايح انل رفوق

 هذهل نوكت ىتحو .. ارح انم الك كرت مث .. ملعلا انصقني ال
 طقف امنإ لمعلا نع هينغي ام انم دحأل ىطعي الف اهتميق ةيرحلا
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 ربتعي اياب نأ قثو .. ةذاحشلا نعو رقفلا نع هينغي ام هيطعي

 دمتعي نأ ديري ىهو أشن مالسلا دبع ىخأ .. انم لكل ىلعأ ًالثم
 ةدع زاتجاو .. هسقن ىلع ادمتعم اباي ناك امك هسفن ىلع

 ىلع دمتعي نأ ىلع اممصم لظ هنكلو اهلك اهيف لشفق تالواحم
 نبا .. ىبآل نيا درجم لمعي نأ هلشف مغر بلطي ملف .. هسفن

 هنإ ليقو كانه شاعو ايوروأ ىلإ رفاس هنكلو .. لمعلا بحاص

 ةجاح ىف دعي مل هنأ وه هحاجن انل دكؤي ام لك ناك اميرو حجن
 ْ .. ةمدخ ىأ ىأ غلبم ىأ بلط ىف لسري الو اباب ىلإ

 ظ .  :رملا عقاولاب اههجاوأ ىنأك ءوده ىف تلقو
 ا ا ا ل

 . ائيش نوكي نأ

 ظ : اهتوص ىف نرت رارصإلا ةجهلو تلاق

 هنأل ىبأ عم لمعي نأ اضيأ ضفري باهولا ديع نإ -
 دقو .. هسفن ىلع دامتعالاب هناميإ نم صلختي نأ عيطتسي ال

 ىف هلداجي الو هنع دعابتم هنأل ىبأ هركي باهولا دبع نأ لوقت

 ىلع ةردقلا مدع ىناعي هنإ .. ههركي ال هنإ .. ال .. ءىش
 نأ ىلإ ةاناعملا هذه شيعيسو .. ىبأ هيلإ لصو ام ىلإ لوصولا
 ىلإ اباب بحأ ىنإ .. انأ ىتح .. ةدقعلا هذه ىناعن انلك .. لصي
 غلبتو ء رصم ىف لجر مظعأ .. ةيرشبلا ةزجعم هربتعا,ىنأ ٍدح
 انأ ائيش نوكأ نأ لواحأ كلذلو .. ملاعلا ىوتسم هتمظع
 تنك ىئنأ مغر ءىش ىلإ لصأل ةعماجلا تلخد دقل .. ىرخألا

 ىتاوخأ تجوزت امك جوزتاو ميلعتلا نم ىفتكأ نأ عيطتسأ

 ةيردقلا ةأرملا ةعيبط .. ىمأ ةعيبط نهيف ىتاوخأ نكلو .. تانبلا

 ىنإف كلذل .. ىبأ ةعيبط تثرو انآ ىنكلو ؛ اهردقل ةملستسملا
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 .. هلثم نوكأ نأ ىلإ.ةلواحملا ىلع رصأو .لواحأ
 .: اهيضرأ نأ لواحأ انأو تلقو
 ا

 و

 ناك 5 نييالملا 508 ثروو أاشاب نبا ىبأ ناك ىل .. ىبأ |
 ديري الو.اهيف بعتي مل هنأل ...نييالملا هذه ىف حرمت انكرت دق
 ْ قهف ةسفنب نيبالملا ةذه عتص .هنآل نكلو اويعتي نأ هدالوأ

 .. ادغ هنع هثرنس مويلا هكلمي ام لك نأ ملعي ىبأ نأ كش ال

 انييري نأ ديري هنأل .. ادغ اذل نوكيسش ام مويلا انيطعي ال هنكلو

 انأ .. انتامسأب ةيعارزلا ىضارألا لكو اهارتشا ىتلا .تارامعلا
 1 ةرامع ىخأو ةرامع كلمت ىتخأو ىمسأي ةرامع كلمأ

 أمم دحاو ميلم: ىف قحلا انل سيل .. هكلمت ام ةرادإ قح انل سيل

 ءىش لك ةرادإ ىلوتي ىبأ نأل ىضارألاو تارامعلا هذه هردت |

 نأ عيطتسن انك دقف كلذ مغرو .. ءىش لك ىلع هدي عضيو

 ا اا الا ا

 7 1 ا ا ول ا

 نوعنتقم انسفنأ ةليخد ىف اننأل .. انامل .ٍ لعفت ال انتكلو . أياب

 .. ىلاكم بولسأي اهلك ةلئاعلا ريدي هنأبو .. قح ىلع هنأب
 هل مالستسالا دح ىلإ هبحن سانلا هلوقي ام لك مغر اننألو



 : ةقشلا مضت ىتلا ةرامعلا مامأ ةرايسلا فقوأ انأو تلق .:
 اياب 0 ظ

 .. رلقكورو دروفو دلشتور ةزجعمك ..

 نأ لبق ةريظن ىضرأ نآ درجمل تاملكلا هذه تلق اميرو ٠ ظ
 ىلإ تداع ةعرسي اهنكلو .. ىلع درت مل :ىهو .. ةقشلا لخدت..| .

 اهنأك ةيعيبط ةلاح ىف دعصملا ىعم تيكرو .. ةحرملا اهتعيبط
 ::. ةظاس ةعنشلا تلكتنو ب نينقع ينك ءوش ىلع ةليقف كسلا

 .. ةعساو ةلاصو بتكم ةفرغو مون ةفرغ .. ةريغص ةقش اهنإ
 تفقو مث .. . اهوعدأ نأ نود تاردضلاب فونطق ةريظت فلْخَدَو
 ظ ظ ” كيلو لكس
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 اهراجيإ .. ةميدق ةقش اهنإ .. تاوئس رشع نم رثكأ ذنم -
 ١ .. طقف تاهينج ةرشع

 : ىنفشتكت اهناك ىلإ رظنت ىهو تلاق
 .. ةيلاغ امايأ تدهش اهلعل .. ةصيخر اهنإ -

 : اهنم برتقا انأو تلق

 اءقاو اهي شيعأ نأ ىنعأو .. تايركذ اهيف ام لك نإ >
 .. ادبأ ئهتني ال

 دعتبت ّيَهَو'كلاق
 0 . .. تايركف ىلإ هليحتف عقاولا لمتحت ال هنأ دبي

 ْ : اهءارو ىرجأ ىنأكو تلقو
 نأ ىضمتأو ٠ .مداو ىلإ وليحت ىحلا ةوكلا دهضم مل اهنإ <

 .. ةوقلا هذه تدحو دق نوكأ

 ال6 هه ىبا بابلح ىف شبعا نل



 : امستبم تلقو ىدي نيب اهيفكب تكسمأو
 .. هب كتوللدي امسا كل عمسأ مل -

 : ىدي نيب نم اهيفك دشت ىهو تلاقو
 نتسعسي نأ لواشب نكعنبلا ..نسفلا مسا ىآ ىهفدا ىنإع

 ةريظن .. ةريظن ًامتاد ىنإ .. ضفرأ نكلو .. ىرير ىأ ىنين
 ىنين ال .. رخآ (مسا ىلع قلطت نأ كايإ .. ىعربلا روفغلا دبع
 0 ل ا لل ىرير الو

 :::تانيلا لك خيي ةيصخش
 ىّناك اهيلع طغضأ انأو اهب تكسمأو ىعارذ تددمو

 : (سماه تلقو ىتوقب اهرعشأ

 .. نيملعت له .. ةريظن -

 ا
 .. ملعأ -
 ىلع نالطت ىاتقشو اههجو نم ىهجو برقأ انأو تلق

 : اهيتفش

 ؟ عيطتسأ له -

 : ةئداه ةماستبا لالخ نم تلاق

 .. عيطتست ال ..ال-
 : ءاجر ىف تلق
 .. لصنت نأ بجي .. اذال -

 ظ : ىرخأ ةرم ىنع دعتبت ىهو تلاق

 نأب ىنتعنقأ نآلا ىتح كتوق نإ .. ررقأ نأ ليق سيل -
 .. كلذ نم رثكاب دعب ىنعنقت ملو نوقيلتلا ىف كتداحأ

 ظ : سكاي يساقنا ررإ اناودحللا

 ا مسك شيعا نب ه1



 اهيف دقفأ دقو ىقتلن نأ نود ىرخأ مايأ رمت نأ ىشخأ -
 ةوقو كب ىنطبري ىذلا ىساسحإ ةوق .. كوحن ىتوق لك
 .. ىلإ لصي نأ ىنمتأ ىذلا كساسحإ

 اهنأك ةلاصلا ءاحنأ ىف اهيمدق ىلع فلت ىهو ةريظن تلاقو
 : صقرت

 . اذنه ىلإ ىتآو موي لك ةعماجلا نم جرخأس ىنإ .. عمسا -
 .. قفاوت له .. ىبتكم اذه نوكيس .. ركاذأل

 : اهيفخأو اهيلع رطيسأ نأ عطتسأ مل ةحرف ىف تلقو
 .. ادحاو ائيش كلذب ققحأس ىنإ -

 : ةكحاض تلاق

 .. ىهام -

 : اهنم بارتقالا دمعتأ نأ نود تلق
 كنإ ...كتريفش راس مويب لك ىف حا ىلع قتطاس نإ >

 .. كيف ام ىلغأ اهتأ نيملعت ال

 : جرختو بابلا حتفت ىهو تلاق
 ىتريفض نم ىف ىلغأ وه ام فشتكت نأ ىلإ رظتنأس -

 .. ثيبلا ىلإ ىننخ .. لاعت .. كراظتتاو .. ىراظتنتا لاط امهم
 .. دوعأ نأ بجي

 0ع مز عفا طال اذ 5
 ةلقللالا قف رطنكسالا ةبركم

 فك
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 . ديدج نم دلوأ ىنأك ريغتت ىتايح تآدب اهموي نم
 .. لوألا مويلا ركذأ ىنإو .. موي لك ىعم شيعت ةريظن تأدب

 ىف ةيكيرمألا ةعماجلا نم جرخت نأ ىلع ىعم تقفتا دق تناك
 .. ةرشابم ةصاخلا ىتقش ىلإ ىتأتو ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعاسلا

 نأ نود هب ىنتنلعأو ىه هتذختا رارق هنكلو اقافتا نكي مل
 .اعبط ىنأ نم ةقئاو اهنأك .. ىتقفاوم ىلإ اهتجاح سحت
 .. اهراظتنا ىف ىساسحإ لك شيعأ انأو اهتعاس نمو .. قفاوم
 ةعاسلا ىف ةيسدنهلا ةكرشلا ىف ىبتكم كرتأ نأ تدمعتو
 ىف ىدحو ةدملا هذه لك ىقبأو ةقشلا ىلإ بهذأو ةدحاولا

 ىلإ ةجاح ىف ةقشلا نأب ىسفن عنقأ نأ لواحأ انأو اهراظتنا
 . اثئيش دعأ ملو فظنأ مل ىنكلو .. اهلوصو ليق دادعإو فيظنت

 اذام .. ىتاروصتو ىلايخو ىراكفأ عم [مهاس تسلج ىنكلو

 ىتأتس نوكت نأ نكمي ال .. ىتأت نأ دعب اهبو اهعم لعفأس
 ةاتف لكو .. مالك درجم هنإ ..:ىل تلاق امك ركاذتو سلجنل

 0 ده © ىبأ بايلج ىف شنعأ 0



 ةقش ىلإ اهقيرط ىف ىهو اهسفن هب ىطغت مالك ىأ لوقت
 .لك اتنيي ثدحيس .. ءىيش لك ىلإ لصأس ىنأ كش ال .. باشلا

 ايتهحانح ةوقب أ ..توقي اهسانسحت) نإ ىل فلاق:لقلا... ةيش
 :ثيدح ىدأو .. نوفيلتلا ىف ىنتثداح نأ ىلإ اهعفد .. ىلإ
  ىتقش ىلإ سمأ تلخد نأ ىلإ ءاقللا ىدأو .. ءاقللا ىلإ نوفيلتلا
 اهتجاح ةوقب اهساسحإ نإ . رثكأ طعت مل اهنكلو .. ةصاخلا
 نأ ررقت نأ ىلإ اهعفد هنكلو .. كلذ نم رثكأ ىلإ اهعفدي مل ىلإ
 نأ ىلإ اهعقد اهساسحإ نأ ىأ .. ركاذتل موي لك ىلإ ىتأت
 نأ درجمل ذخأت نلو ىطعت نل ىهو .. رثكأ ذخأتو رشكأ ىطعت
 ظ .. ىيناجي ةسلاج ىهو اهسورد ركاذت

 مونلا ةقرغ ىلإ موقأ ىسفن تدجو ىتح ىلايخ ىب ماهو
 مامأ فقأ ىسفن تدجوو . اهيف ام لك دادعإ ديعأ نأ لواحأو

 ىسقن تدجو مث ىتايركذ رخآ ديعتسا ىناك اليوط شارفلا
 ةفيظن ةءالم بالودلا نم جرخأو ءاطغلاو ةءالملا هنع عزتأ

 دنا نكون وش لك . تادنقلا ءاشنك ا مال
 .. ديدج نم ءىش لك ادبأ ىنإ ...افيظن نوكي

 .. فصخلاو ةخلاثلا ةعاسلا ىف بابلا اهل تحتفو
 قوف ةالدملا ةعئارلا اهتريفضو .. ةفيفخلا اهترمس تليقتساو

 ةكتالم َنِم كالم تادهنت نم ةولح ةدهن هيشي ىذلا اهردص

 ىف ةتمانص ةوعد نالمحت ناتللا ناتزنتكملا اهاتفشو .. ميعنلا
 ناك نإو مشتحملا اهيوث لخاد عئارلا اهماوقو .. جيجض اهتمص
 فلتخي دلبلا تنب ماوقو .. دلبلا تنب ماوق .. اهيعارذ نع فشكي
 هنإ .. هطوطخ ىف هعم ل ا ب اوق نع
 .. اصاخ ىنعم لمحي ماوق
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 اهدي دمت نأ نود لوقت ىهو ددرت البو فلكت الب تلخدو

 .. الهأ -

 ةأرج ىف ىطخت ىهو اهعبتأو اهءارو بابلا قلغأ انأو تلقو
 : اهءارو رجأ ىنأكو ةقشلا لخآد

 .. ةاموط: خداختتا ةقلدح
 : ةكحاض تلاقو

 ظ .. ةيكيرمألا ةعماجلا ديعاوم ىلع دوعتتس -
 اهوعدأ نأ لبق ةلاصلا ىف ىدعقم ىلع سلجأ نأ تدمعتو

 ها

 500- بتكملا ةفرغ ىف .. 11000 56

 لا ا ا ا لا لمعلا

 ظ .. ىعارزلا جاتنإلل ىداصتقالا
 تيبلا ةبحاص اهناك بتكملا ةفرغ لخدت ىهو ملكتت تناك

 | ةييقح تقلأو .. اهءارو ىرجأ ثمقو .. ءاشت امك هيف كرحتت

 قيلعت ىأ الب مث ةعيرس ةتفل ىف بتكملا قوف تلطأ مث اهبتك
 اهب حسمت تذخأو ضرألا ىلع ةاقلم تناك ءارفص ةطوف تدش

 ىلإ العف ةجاح ىف بتكملا نإ .. ةعيرس ةكرح ىف بتكملا حطس
 اهنكلو .. بتكملا ةفرغ ىف ةبيرق تايركذ ىل سيل .. فيظنت
 اذه ةفاظن نع ةلوئسملا ىه اهنأك ةملك ىأ الب بتكملا حسمت
 نع فكت ال ىهو دعقملا ىلع تسلج مث . انأ تسلو بتكملا
 جرختو اهتبيقح حتفت ه5 تأدبو .. ةعماجلا ثادحأ نع مالكلا

 ىف ادبتس ًالعف اهنأك .. اهمامأ اهدعتو قاروألاو بتكلا

 قاما



 | بتكلا قلغأ ىدي.تددمو اهنم تيرتقاو ... قدصأ ملو .. ةركاذملا

 : ششكأ برتقأ نأ.لواحأ انأو تلقو اهمامأ ىتلا
 535 .مويلا ةيساردلا ثاحبألل ةركاذم كانه.نوكت نل -

 :| كسردأ نأ .. ىنيركاذتو كركاذأ نأ ىلإ ةجاح ىف نحن

 ٠ ا ظ .. ىنيسردتو

 ل د د افرع يله سما زكا دو تددعو

 ا اهتماستباو تلاقو قفر ىف ىنع تدعتباو

 : نيتزنتكملا اهيتفش نيب
 ...انأادبأ نأ لبق اكيش ادبت ل ٠ ىرطاخ لجأ نم .. . نيسح -

 : ةشهد ىف تلق

 ْ .. نيدصقت اذام --

 ش 0 : اهتماستيا لالخ نم تلاق

 ل ا نوكأ.نأ ديرأ ىنإ -

 ىنعم سيل نكلو كدحو نألا كعم انأ .. انعمجت ىتلا فورلظلا

 كعم ةداعسلاب سحأ نأ ديرأ ... اندحو اننأ درجمل أدبت نأ اذه

 .. [دين نأ ىلإ انتعيبط انعفدت نأ ىلإو .. أدين نأ نود ىتح |

 ىنأب ىتداعس عم ةركاذملل عرفتلا ىلإ ىنعفدت نألا ىتعيبطو. |.

 .. كيئاجي

 ل يداي كيفان ةنيزا ناس انهتع يقرا تنقل تدحيوو

 ىف. تلقو .. د تت سي ل ل

 ظ : ظيغ
 اذه 58 55000 انأ لعفأ اذام .. نيركاذت تنأ -

 . تاونس رشع ذنم ةركاذملا نم تيهتناف مويلا

 : تلاقو ىنوفميس فزع اهنأك ةمغنملا اهتكحض تكحضو



 ةأوه نم تنك دوف روصو ارقت نأ عيطتست - .
 .. رهظلا دعب مونلا

 : ةئينضع ىف اهمامأ ءىجأو حورأ انأو تلقو

 انأو امسد ءادغ تلوانت اذإ الإ رهظلا دعب مانأ ال ىنإ -
 الإ .. لكؤي اكيش تيبلا ىف نأ دقتعأ الو نآلا ىتح دغتا مل.
 .. تنأ

 : اهتكحض لالخ نم تلاقو

 كعدأ نل ىنأ وه ىباقعو ءادغلا تيسن كنأل كبقاعأس -

 كيلإ ىتآ نأ لبق ةعماجلا ىف شتيودناس تلوانت ىنإ .. ىنلكأت
 ائيش ىرتشتو عراشلا ىلإ لزنت ككرتأس كب ةمحر ىنإو
 ىنأ روصتأ دعأ مل تنك نإو ىدحو ركاذأو انأ ىقبأو هلكأت

 ... ىدحو انو ركاذأ نأ عيطتسأ
 : ةعرسب تلقو
 .. كئذإ نعو .. ىركاذ .. ىسفن بقاعأس .. ال -

 رطخ دقل .. ةبرتملا هجاردأ حتفأ تأدبو بتكملا نم تبرتقاو
 موقأ نأ لواحأ تنك تاونس ذنم ىنأ ةأجف ىلاب ىلع
 دقل .. ةكرشلا ىف ىلمعب ايفتكم اهلمهأو دوعأ مث تاعورشمب
 جاردألا نم اهتجرخاو .. قاروألا هذه عجارأ نأ ىلاب ىلع رطخ
 ةفاح ىلع هتعضو .ادعقم ثلمح مث بارتلا اهنع ليزأ .تتخأو

 .. ركاذت .. ةديعس ةريظنو .. لمعأ تاديو ةريظن بناجب بتكملا

 ةكرشلا نع ىوأ ةيكيرمألا ةعماجلا نع ثدحتنف ةرتف بعتن مث

 .. اهلهآو ىلهأو .. اهتايركذو ىتتايركذ نع ىأ .. اهب .لمعأ ىتلا
 | اهتلآس دقو .. نيلازور نم هجاوزو باهولا دبع اهيخأ نع ىأ
 : اهيخأ ركذ ءاج امدنع اكحاض

 دنا



 !؟ ىرصملا هينجلاب مآ رالودلاب رهملا عفد لف -
 : ةداج تلاقو

 ا ل

 .. هلل ءىش الو ةكبش الو رهم ال

 : ةشهد ىف تلقو

 ؟ نيلازور تلبق لهو -
 : ةطاسب ىف ةريظن تلاقو

 ا و

 .زواجتي ال مويلا ىتح هاضاقتي ىذلا هبيصت نأل هيبأ نم بلط

 :ىتفكي الو ربهم نوكيل حلصي ال وهو .. رهشلا ىق هينج ةكام
 . نم ذخأي نأ ديري ال هسفن تقولا ىف ىهو .. ةكيش ءارشل

 .. هةيبأ

 : اعطاقم تلقو

 .. باهولا دبع هبلاطي نأ نود كوبأ عقدي نأ ضورفملا -
 : سامحو ةعرسبي تلاقو

 هز رترلا يش ىف اهلج اهلج حو ل
 امهتم لك ربدي نأ ىلإ ةايحلا امهل لفكيل هيدلو نع لوئسم

 . .امهيميلعت امتي نأ ىلإ امهنع لوئسم .. هنع ىنغتسيو هتايح

 | بلاطملا نع الوئسم سيل هنكلو .. ابسكيو المعي نأ ىلإو

 'ىتلإ حفاكيو ىعسي نأ هيلع امهنم الك نإ .. امهنم لكل ةصاخلا
 مهنم دحأل رتشي مل وهف .. ةصاخلا هبلاطم هسفنل ققحي نأ

 لك رظتني نأ بجي ا[ضاخ ًابلطم ةرايسلا ريتعي هنأل ةرايس

 ةلئاعلل ةرايس كانه ًاعبطو .. اهءارش عيطتسي نأ ىلإ امهنم

 اننإ ابابل لوقن نأ ديرن اننأك اهلمعتسي انم دحأ ال نكلو اهلك
 سمس
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 جوزتي نأ نيدلولا دحأ دارأ اذإ كلذكو .. اهيلإ ةجاح ىف انسل

 بلاطمو فيراصسم عقدي نأ عيطتسي ىتح رظتني نأ هيلعف
 .. تاتبلا فورظ فالخي اعيط اذهو ؛ ةيجوزلا ةايحلاو جاوزلا
 .. نينتا .. دحاو ..:ةركاذملا ىلإ دعنل .. مالكلا نم نآلا انعدو

 ظ .. ةركاذملا ىلإ .. هتالت
 : السوتم تلقو

 نأ ىلع نيلازور تقفاو فيك .. كلضف نم ةدحاو هيناث -
 .. رهم الب جوزتت

 :.: ةعرسب تلاقو'

 اهسأر ىف نأب سحأ تنك نإو ةيعيبط تسيل. اهنإ كل تلق. -'
 .. جاوزلا اذهل ةريثك تاعورشم

 انك دقو ىتاعورشم ةعجارم ىلإ تدعو ةركاذملا ىلإ تداعو
 ىلإ اهدعي دوعن قئاقد الإ ثيدحلا انم ذنخأي الأ العف دمعتن

 العف سحأ تادبو راطإلا اذه ىف تجمدنا دق تنكو .. لمعلا
 ةعاسلا تحبصأ نأ ىلإ .. ديدج عون نم ةداعس .. ةداعسلاب

 : حرم ىف ةلئاق اهبتكو اهقاروأ عمجت ةريظن تأدبو ةسداسلا
 .. ةنماثلا ةعاسلا ىتح ىقبأ نأ عيطتسا ىنأ ضورفملا- .

 ةعاسلا دعب ام ىلإ ةلئاعلا تيب جراخ ىقيأ نأ احومتسم سيل
 بعتلاب نآلا سحأ ىنكلو .. ةظفاحم ةلئاع .. ديلاقت '::ةعساتلا
 اوس نقل ذ تعلت يني سراحلاو يسكاذا تالاانبز
 .. بهذأ نأ بجي .. مويلا ىنتحماسو

 تقلعت دقو يسال تقف اهتبيقح لمحت ةففاو تماقو

 ىتح ءىسش الب مويلا ىهتني نأ نكمي ال .. اهتريفضب ىانيع
 تلاقو .. 12610019 ا يا و اانا قا

 دل ل 0



 :.. ىساسحإ ىف رودي ام تفشتكا .اهنأكو ةكحاض .ةرسيظن
 0 ظ 2007 :١2 تلاقو

 . .. ادبأ مل ىنإ .. أدبت ال -

 :تيكزو .: انه ثقحلو ةخراشب ىتتقيبسو بابلا تحف
 5” ةرامعلا باب ىلإ اهتلصوأو ةرايسلا ىف ىيناجب

 ب .. ثيدحلا نع
 : لزنتل ةرايسلا باي حتفت ىهو تلق
 5 م _

 : ةرايسلا نم نفقت ىهو تلاقو

 نم ًانيزخ ةقشلل ىرتشأل ةلاقبلا لاحمب تفط دقلا ىفو

 ًافانصأ تيرتشاو . نيجلا نم فانصأ ةدع تيرتشا .. تالوكأملا

 « ضيبلا بحت اهلعل تاضيبلا نم اددعو . ظوفحملا مهحللا نم

 .لوفلا بحأ ىنإ .. ظوفحملا سمدملا لوفلا نم ةبلع تيرتشاو
 .بلع نم اعاونأ تيرتشاو.. هنع ءانغتسالا عيطتسأ الو سمدملا

 . ةوهقلا موزل نبلا ىرتشأ نأ سنأ ملو ..:نيدرسلاو ةنوتلا
 ةروص ريثأت تحت هيرتشأ ام ىقتنأ نكأ ملو .. اريثك تيرتشا
 | ..:ىدلبلا تالوكآملا ىقتنأ نأ دمعتأو دلب تنبك ىمامأ ةريظن

 ةأرسماك اهيلإ رظنأ امدنع الإ دلي تنب تسيل ةريظن نإ .. ال
 ةعماجلا ىف ةبلاط ةيقار ةاتقك اهب سحأ ىريدقت ىف اهنكلو
 ىقرأ ىرتشا نأ دمعتأ تنك كلذل رينويلم ةنبا , ةيكيرمألا
 ىنأب اهعانقإ ديرأ اضيأ تنك ىنلعلو .. ةدروتسمملا تالوكأملا

 | ةليخب تسل .. هسفن ىلع الو اهيلع لخبي ال. ميرك لجر
 هذه لك تلمحو .. ىلاغلا ىرتشأ نأ دمعتأ تنك كلذل .. اهييأك

 مكب ؟ؤف سل نلاابلا  مادب" ١ نا

 0 5057 0 02 ا



 ةقشلا ىلإ تبهذو .. نيخفتنم نيليقث نيسيك ىف تايرتشملا
 ىفو ضرألا ىف فظنأ تذخأو .. خبطملا ىلإ اوت تلخدو
 دق تنك سمألاب ىنإ .. ةجالثلا ىلإ تننأم طا مث . نوحصلا

 .| ىداعلا ءاملا برشن ةريظنو انا انيقبو ةجالثلا ريدأ نأ تيسن
 اهيق تعمجو .. ةزهاج نآلا ةجالثلا نكلو .. برشن مل انلعلو
 ةجالكلاب ظفتحأ نأ ىتعيبط نم نأك اهبترأا انأو هتيرتشا ام
 لك دعأ انأو تاعاس تيضق دقل .. اهيف امي ةرخاز ىهو امئاد

 فصنلاو .ةثلاثلا ةعاسلا ىف تءاج نأ ىلإ .. اهلابقتسال ءىش
 صال

 .. ًاليقث اريبك اساطرت
 ؟ اذه ام -

 يجد نمر ىطخف نمو: تيسلا تيب ناجم ىف كلاك ظ
 ْ : : بطلا

 اضيأ مويلا كءادغ لوانتت نأ تيسن دق نوكت نأ تيشخ ظ
 ظ .. كيلع تقفشأف

 : خبطملا ىلإ اهءارو ىرجأ انأو تلقو
 2: ءىش لك تذدعأ ىنكلو ىئادغ لوانتأ مل ىنإ -

 ىق ام ىلع جرفتت تفقوو هلمحت ىئذلا ساطرنقلا تعضوو
 تلوم كا نك نب ا ا

 ش : :ةيدهلاب تحرف. اهنآك

 ١ ىلا نتتلا قحم هنا نوع دقن ويظانسب  عمسأ .. ريثك اذه --

 . نأ ديرت اذام .. :ىل دهشت سو ةرهام ةخابط ىنإ .. كلبقتسم

 | .. اذه لك نم لكأت

 نحنو هتيرتشا اميف بلقنو رظنن نينثالا نحن انذخاو
 تلق نأ ىلإ كحاضتن



 اذام ملعأ ال ىتال اذه لك تيرتشا ىنإف قحلا تدرأ ىل -
 .. سمدملا لوفلا بحأق انأ امأ .. نيبحت

 : اهتكحض لالخ نم تلاق

 بحأ ىنإف .. روفكر نيج هيناجيو سيسوسلاو نشنللا محل نم اقبط هبناجب دعأسو .. ضيبلاب لوف قبط كل دعأس -
 .:بوقكرلاو 0

 : ىنرمأت
 . هذه مكفا -

 اهتيركش ةشا ىتلا-ديزلا ةفافل جرختو قبطلا دعت تذهل مث

 لظتؤ . كيش ىنلأست نأ نود هيلإ جاتحت ام لك ىلإ لصتو
 اهلعل .. ديرت ام دجت ىتح هجاردأو خيطملا فوفر ئف ثحبن
 فرعتو تيبلا تس اهنإ .. تيبلا نع ةبيرغ ىديت الأ امئاب.دمعتت

 ةريظن اهتذخأو لوفلا ةبلع تحتسف دق تنكو .. هيف ءىش لك |
 , قبطلا ىق هتعضوو دبزلا تعطق مث اهيف دعت تادبو ىنم
 هتحت نم لعشت نأ تمهو زاجاتوبلا ىلع قبطلا تعضوو
 ىتح ةغراف ةبوبنألا نإ .. لعتشي ال زاجاتوبلا نإ .. رانلا

 .. اهتياهن
 : تلاقو كحضلا ىف انقرغو

 ظ .. كل وهطأ نأ دعب كقح نم سيل هلعل -
 عطقب محدزم هنإ .. هب تءاج ىذلا ساطرقلا تحتفو

 .. ىاشلا سيطارقو .. الوكاكوك ةجاجزو .. شتودناسلا
 .. مرم ىف لكأن انذخأو .. نيتلاقتربو نيتحافت .. ةهكافو
 نكن مل مث .. ادبأ عيشن نل .. لكألا نع فكن نأ ديرن ال
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 ىنلمشو .. زاجاتوبلا غارفقل ةوهق وأ اياش برشن نأ عيطتسن

 ىهو .. أدين له .. ل

 .. ًادين نل .. ال .. ىل لوقت ةماستبا اهيتفش ىلعو اضيأ ةثم

 بيع رود
 .. مانأ نأ عيطتسأو ؟ريثك تلكأ دقل -
 .. ىعم مونلل اهوعدأ ىنأك تنك

 : ىنع دعتبت ىهو اهتماستبا لالخ نم تلاق اهنكلو
 .. لكألا ليبس ىف ملعلاب انيحض دقل .. ةركاذملا أدبأس -
 ياط لطخبسأ ىنأك تلقو [سئاي (راهنم اهءارو ترسسو: .
 ْ : ايندلا

 0 . اضيااثأ ركاذاس .. مانأ نا -
 تيسن ىنأك تنك قئاقاد ذعبو - بتكللا لوح انففتلاو

 ىتلا ةصاخلا ىتاعورشم ثحب ةداعإل ديدش سامحب نسخ

 | ثدحتنل ق قزاتقب لوعلا نم عطقتت اكو اهتلمهآ دق تنك |

 .. لمعتو دوعن مث كحضنو
 جرخت نأ لبقو « ةنماثلا ةعاسلا ىتح اهموي ىعم تيقبو

 نوحصلا لسغتو ءىش لك ميظنت ديعت تذخأو خبطملا تلخد
  ةفرغ ىف اهنع ديعي انأو ةكحاض تلاقو نيكاكسلاو كوشلاو
 ظ : بتكملا

 .. ناجاتوبلا ةيوبنأ ريغتس فيك -
 : ىنع ةبيرغ تسيل اهنأك ةطاسب ىف تلقو
 ::فاؤنلا لوفاييح
 ىسست دجأ انأو اسهل تلق ىلإ تدامعو خبطملا نم تهشناو

 31ج قود اهب اكستام
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 .. ةقشلا حاتفم امكاد نيسنت كنإ -

 تدرطتساو ةقشلا حاشتفم هيف تعضوو اهفكب تكسمأ مث

 : الماق

 .. انتيم ىف اننإ .. كرظتنأ الو ىنيرظتنت ال ىتح -

 ةحرف ةماستبا لالخ نم حاتفملا ىلإ ترظنو اهفك تحتفو

 ىلع ىنتليقو ىلع تلام مث . ةبوطخلا ةليد ىلإ رظنت اهنأك

 ترجو اهتبيقح تدش ائيش لوقت نأ نودو ٠ ةعيرس ةليق ىدخ
 0 يي يع

0 

 1 1 : سييمخلا موي :ةيلارووو باهولا دبع |[

 ىب لصتي مل هنإ .. اهب لمعأ ىتلا ةكرشلا نوقيلت ىف ىِب لصتي |
 . ىتح .. عراشلا ىف ةفدص ىقتلن نأ اندوعت دقل .. ليق نم ادبأ

 ىف هنع ثحبلاب ىفتكي رخآلاب ىقتلي نأ انم دحأ دارأ اذإ هنأ .

 .. ةرمنلا فرع فيكو نوفيلتلا ىف ىب لصتا فيك .. عراشلا | .

 .. دغ دعب هللا نذإب متيس دقعلا نإ -

 : اكحاض تلقو

 0[ لاقو 1

 2 !؟ ادهاش نوكت نأ لبقت له-

 : حرم ىف تلق
 .. كقم نعأ ىل نم . ىنفرشي -
 مرق ناكل

 .. ةريظن ىتخأ
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 ا اا نأ دعي هلبع لاقو

 .. فصنلاو

 :.نأقو ىف تلقو
 .. انقفتا -

 ينال ىداثلا ىف لياقتن نأ درأ مل ىنأ اهتعاس تسسحأ دقو.--

 ىبح نأل امير .. اذامل .. ىدانلا ةريظن لخدت نأ ديرأ نكأ مل

 اهنامرح دح -. بح لك هيلإ لصي ىذلا دحلا ىلإ ل صو ةزيظنل

 .. ةريزجلا ىدان لوخد نم |...
 هنإ اهل لاق اهاخآ نأ اهموي انيقتلا امدنع ةريظن ىل تلاقو 00

 امك عراشلا ىف ىب ىقتلي الأ ئىشخيو ىب لصتي نأ ديري
 هنإ اهل لاقو .. نوفيلتلاب ىب لصتي نأ هل تلاقف .. ٍبدوعت

 نيأ .. اهتئاكذب هتلأسف .. نوفيلتلا ماقرأ نم امقر ىل فرعي ال.

 اهنإ تلاقف .. ةيسدنهلا ةكرشلا ىف لمعأ ىنإ اهل لاقو .. لمعي
 .اعبط ... تلخدو هتكزتو .. ىنوفيلت مقر نع:هل ثحيتس. ا.

 مقرلا نع هل تلاقو تداع اهنكلو نوفيلتلا.رتسفد ىف ثحبت مل |:

 ةرامعلا باب ىلع ىئترايسي تررمو .. سيسنخلا موي ءاجو ..
 تأطخا دقو .. ةريظن هيناجيو باهولا دبع ىنرظتني ناك ثيح
 تهبنت اهنكلو تدوعت امك ىبناجب بكرت نأ تمهو ةريظن

 : اروف هتلأس دقو ىبناجي



 نيب انارق دقعي نأ عيطتسي نوذأملا نكي ملو .. نوذأملا ءاج نأ
 بتكم ىف متي ةلاحلا هذه ىف دقعلاف ةيبنجأ ةديسو ىرصم

 نوذأم موقي نأ ىلع ممص باهولا دبع نكلو .. ىراقعلا رهشلا
 هتجوز نأ ىفكيو .. ةيعرشلا رهاظملاب ظفتحي ىتح دقعلا ةباتكب
 نايهذرست يراقعلا نهشلا اما... ةسحأ تنتاك قل: نقح ةملسم
 ىتلا تايمسرلل ةاضارم امهجاوز ليجست اديعيل مايأ دعب هيلإ
 ساسحإلاو دقعلا تاءارجإ نوذأملا متآو .. ةموكحلا اهضرفت

 اهلوقتو باهولا ديع اهلوقي ةملك لك ىلع ىفطي ةيعرشلاب
 انأ تعقوو .. ةيعرشلا وه هب ناسحي ام لك نإ .. نيلازور

 تسسحأو .. .. رخآ دهاشك ةيزوف جوز سنؤم عقو مث دهاشك |

 : باهولا دبع سيرعلل تلقو . ىهتنا دق ءىش لك نأ
 سيرعلا تيب .. تيبلا ىلإ امكلمحأل ىعم نايتأتس له -

 :: ةسورغلاو

 اهلأست اهنأك ةيزوف ىلإ ترظن نيلاذور نأ تظحالو

 ةكحض ةكحاض ةيزوف تلاقو .. اهب ثيغتست تناك اهلعل وأ

 : ةلعتفم
 . سورعلا مآ ىثأ سققال تيبلا ىلإ امهلصوأس انآ ..ال -

 : اكحاض تلقو ..
 .. اهتخاآ -
 : ءاثر اهنأك ةماستبا لالخ نم ةيزوف تلاقو
 .. اضيأ اهتنبا نوكأ انايحأو اهتخأو اهمأ ىنإ -

 : سورعلاو سيرعلا ىلإ مدقتا انأو افقاو تلقو
 ىلإ امني زار هدم انكنا انكباسمي المعاني نناكتسا نذإ >

 :: هلهت ال لتسعلا نوتش ىف .-.ءانقنلا

 ل ا ا



 : ىلع ضبقت .اهنأك لوقت ةريظن تعمسو
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 .. ملكتي مل هنكلو .. اهدحو ىعم ةريظن نوكت
 .. ةريظنو انأ تجرخو

 ىف ملكتأ تادي دقو ةرايسلا ىف ىيناجب ىهو اهل تلقو

 : ةلكشملا هجاوأ نأ تررق ىنأك ةداج ةجهل
 ما يراتبم هدمانلا هادلا ل يراعي 5

 ا .. اليلق اعم
 : ةكحاض تلاق

 تنك ىنأ ىعداو هةهديع 5 لفتسأ نأ عيطتساأ ىنإ -

 ش .. اليوط كعم ىقبأو حزقلا ىف ةنارهس

 : ىتحرف ىدبأ نأ نود تلقو .
 .. انتيب .. تيبلا ىلإ بهذأ نأ ديرأ ىنإ -
 : اهتماستبا لالخ نم تلاق

 .. ركاذآ الآ كدعأو :. (ضيأ اأو -
 نة قرش ال نهر حمام اذ( 2ر سلا نوتقا تاهو ْ ١

 ظ انجن نا اينلاو بورا تار همس هناك
 ظ ظ .: ارمحلا تلا ايكمابقتاب

 : ماسقبا الب اهل 55 ةقشلا باب مامأ انفقوو

 .. ىحتفا -
 تعستاو .. اهتيب لخدت اهنأب رثكأ اهرعشأ نأ ديرأ تنك

 اهتبيقح ىلإ اهدمت ىهو ةحرفب اهدي تدرغزو اهتماستبا
 .. بابلا حتفتو حاتفملا جرختو



 بابلا لفق نم اهحاتفم جرخت نأ ىلإ الخاد اهتقبسو
 و و ل

 . ىرس وحلا ينجم ج اهئاك ىلإ رظنت ىهو لباقملا دعقملا
 ظ .: ىنيع لكب اهيلإ رظنأ انأو اهل تلقو

 .. جوزتأ نأ تررق دقل .. ةريظن -

 : ةشهد ىف تلاقو اهتماستيا تشمكناو

 ؟ نم جوزرتت -

 ظ .. كجوزتأ اعبط -
 : قيض ىف دهنتت اهنأك تلاقو اهينيع تخرأو أ

 ْ ظ .. جوزتأ نل انأ - .

 : اهرهتأ ىنأك ىداع توص ىف تلق

 .. ةعماجلا نم ىهتنت نأ ىلإ نيدصقت -
 . ١ : ىرخأ ةدهن دهنتت اهناك تلاق

 .. ًأدبأ جوزتأ نل امير
 : عفترم توص ىف تلق

 .. اداج ملكتأ ىنإ >

 .: اهيئيع ىخرت تداغ دقو ءوده ىف تلاق“*"

 .. ةداج ملكتأ اضيأ انأو -

 : خرصأ ىنأك ىتوص عفتراو
 .. اهبييبح نم جاوزلا تنب ضفرت فيك .. نونجلا اذه ام -

 ؟ اذامل .. جوزتن ال اذاملف .. كبح نم دكأتمو قثاو انأ
 : ةبيصمل ملستست اهنأك اهردص قوف طقسي اهسأرو تلاقو

 .. ىعربلا روقغلا دبع ةنبا ىنأل -

 امل ا



 جاحلا ىف وأ ىعربلا روفغلا دبع ةنبا ىف اذامو -
 ٠ ؟ هسفن روقغلا ددع

 : اهسفت اهب ىثرت اهنأك ةقيض ةماستبا مستبت ىهو تلاقو
 .. جاوزلا نم تادقعم هتانب نإ -

 : ةجيتن ىلإ لصن ىتح اهلجعتأ انأو تحصو
 هيب رشخقيو هب نرخفت بأ هنإ .. تادقعم نكلعجي ىذلا ام -

 .. ةدالوأ

 اهسأر تعفر مث اهيقلتس-ةرضاحم دعت اهنأك ةهرب تتكسو
 اهنأك ضيفخ توص ىف تلاقو اهتسلج ىف تلدتعاو ىلإ
 ! : اهسفن ثداحت

 هنأ يأ. يمل قط سستويتاط سنا نيفودراو انا جز <
 ... تارينويلملا عمتجم نم ادحاو سيل .. وينويلم هنأ الإ ءىش ال

 ىموكح بصنم ىأ ذوفن هل سيلو .. ةرييك ةلئاع نم سيلو
 0-0 .. هلمع ىف الإ ملكتي الو ةباتكلاو ةءارقلا ديجي ال لهاجو
 .. روهشملا رينويلملا ىلإ مدقتي هنع ءابرغلا نم هيلإ مدقتي نم

 هتاني ىدحإ نم جاوزلا ىف ركفي نم لكو .. سولقلا بحاص

 ىلعو ىتغلا لجرلا ةنبا نم جاوزلا ىف اروصحم هركف نوكي

 نإ .. سولف اهلك ةايح ىنغلا لجرلا اذه هل ققحي نأ ىف عمط
 لمعيو قوقحلا ةيلك جيرخ باش اهل مدقت ةينس ةريبكلا ىتخأ

 .. ةقورعم ةريبك ةلئاع نمو ةموكحلا ىف ةمرتحم ةفيظو ىف
 حتفي ميسو عئار باش هسفن ىه هنإ مث .. اريزو ناك هوبأ

 .. هيلع رارصإلا دح ىلإ اهبجعأ .. ةيتس هب تبحرو .. سفنلا
 تناك مث .. هلقع اهارجأ ىتلا تاباسحلا ىلع ادامتعا اباب قفاوو



 .. ةقش نع ثحبي نأ هيلع نأب باشلا ءىجوف امدنع ةمزأ لوأ
 كلاسزلا نبل كارامع عبرا كلميرفايحو هقش نع ةسمب فيك
 نإ .. رصأ اباب نكلو .. نكمي ال .. هتبيطخ مساب ةرامع اهنيب
 نأ بجي هنإ مث .. لجرلا .. جوزلا ةيلوكسم ىف لخدت ةقشلا

 تداك ىتح مالكلا رثكو .. الجر نوكي نأ ىلع رداق هنأ تيثي

 دقل .. ىكبتو باشلا اذه ديرت ةينس ىتخاو .. لشفت نأ ةجيزلا
 .. ىمأ تلخدتو .. هتبحأ نأ ىلإ هسفنب اهعنقي نأ عاطتسا

 ىلإ ىبأ عم هيلع تبرت ىذلا اهبولسأب عيطتست ام لك تلذبو
 اذام فردت لف: فلا نصوسخخ وه توتي خايةهتمكقا نأ
 اهكلمن ىتلا تارامعلا ىدحإ ىف ةقشءامهل كرتي مل هنإ .. لعف
 مساب:ةقشلا بتكي.ملو اهكلمي ال ةرامع.ىف ةقش ىرتشا هنكلو
 .:مالبسلا ديع. ىخأ مساب اهبتك هنكلو ةسورعلا مساب الو سيرعلا
 لب . سيرعلا فرق مغر جاوزلا متو .. ارتلجنا ىف ميقي ىذلا
 افافز نوكي نأو اريبك احرف ميقي الأ ىف ىبأ ىأرل ملستسا هنإ

 ةئام ةينس ىتخأل عفدي كلذ دعب ىبأ حبصأو .. تيبلا ىف ايلئاع
 سكع ىلع اليخب نكي مل .. ةدايز ميلم الو .. رهشلا ىف هينج
 ةدعاسم هتنبال عفدي هنإ .. القاع ناك هنكلو سانلا هلوقي ام
 لمحتي نأ عيطتسي لجر هنأ تبثي نأ اهجوز ىلعو ةيزمر

 اذه .. هلخد لق امهم هلمحتت نأ هتجوز ىلعو هتلئاع ةيلوئسم .

 .شورقلا ىوس حبري ال ىهو جوزت هسفن ىبأو .. جاوزلا ئه

 ىتخأ جوز نكلو .. ارينويلم حبصأ نأ ىلإ هتجوز هتلمحتو
 نتلإ ةعامطا ىف هديسو « لجو هنا تيكا عطسوول ةركس
 . ىذلا وه .. دحاو ماع دعي ىتخأ قلطف .. هجاوز ىف اهيلع دمتعا

 انقيطع ننآ ناكو... نسا نينالم ظسو نذفتتل اهاموو اهقلط

 د



  ةقشلا كرت دقف .. ءىشب هنم جرخي نل جوزلا اذه نأ ىلإ

 هتدوع ىلع قفاوي نأ نكمي ال ىهو .. اهريجأآتب ىبأ عرسأو
 هوفهزو ىبأ باجعإ قحتسي لجر هنأ تبثي مل هنآل هتنبال جوزك
 ْ .. كف

 عقاوب تثجوف ىنأك سحأ تكاس انأو ةريظن تدهنتو

 : ةنيكسم ةماستبا اهيتقش نيبو لوقت ةريظن تداع مث .. ديدج
 تجوزت امدنع ترركت ةياكحلا سفنو بابسأآلا سقنو -

 .. ىبأ ءاقدصأ دحأ نيا تجوزت اهنأ مغر ةريهب ةيناثلا ىتخأ

 براقت كانه ناك .. حلبلا ةلاكو راجت دحأل نبا رخآلا ىه هنإ

 هنكلو .. اهسيرع عمتجمو ىتخأ هشيعت ىذلا عمتجملا نيب ريبك
 فافز لفح ميقا دقو ...رينويلم ةنبا اهنأل اهيلإ مدقت رخآلا ىه
 دلاوف .. ةديدشلا ىبأ ةضراعم مغر نوتلبه ةعاق ىف لئاه
 امات افالتخا هنع فلتخي هنأ الإ ابايل قيدص هنأ مغر سيرغلا

 رخافتيو تاعمتجملا شيعيو. رهاظملا بحي ىعامتجا لجر ىهقف

 ىبأ عطتسي ملو .. ةوهشلا هذه عابشإ ىف ريثكلا قفنيو هئارثب
 هنأل لتاهلا فافزلا لفح ةماقإل هتضراعم ىف رمتسي نأ

 هقيدص وه ءىش لك عفد ىذلا نكلو هتماقإ تاقفت عفدي مل

 تايلوئسم ىف لخدت فافزلا لفح ةماقإ نإ . سيرعلا دلاو
 . هلعجي نأب هقيدص نم ماقتنالا دمعتي ناك اباب نأكو .. سيرعلا
 : مهل نم لكو هعم نيلماعلا لك لفحلا ىلإ اعدف . رثكأ عفدي
 نحن انكرتو « تايصخشلاو نيفظوملا رابك نم هلمعب ةقالع
 لك لفحلا ىلإ انأ توعد دقو « ديرن نم لفحلا ىلإ وعدت اضيأ
 بهذ دقو .. ةيكيرمألا ةعماجلا ةذتاسأ نم اريثكو ىتاقيدص

 ىتلا هتدبل هسأار ىلعو هبابلج دترم ىيهو لفحلا ىلإ ىبأ



 هرهظم نم ءىش ىأ ريغي نأ لواحي ملو ؛ نولم لاشب اهطيحي
 وهو نيوعدملا ليقتسي هقيدص عم فقوو .. هب فرع ىذلا |[

 هب طيحي ةدئام ىلع ىوزنا مث رهاظملا هذه لك نم نافرق
 هيلإ داعو جراخلا ىلإ مهدحأ لسرأو هبتكم ىف هعم نولماعلا
 تدمعت دقف ىمأ امأ .. لفحلا لوط اهنيخدتل غرفت ةلماك ةشيشب
 اهبايث رايتخا ىف ىمأ قوذ نكلو لفحلل اديدج ابوث عنصت نأ
 ىلإ لصي نأ ليق ذنمو الماع اهجوز ناك ذنم ادبأ ريغتي مل
 اذني سلجم انوباو انلاك, نوويصتخا الو ى:ةقارخ ىلإ ةحاسك
 اميرو .. نوتليهلا ىفو عمتجملا اذه طسو ذاشلا رهظملا
 .. ىبأ ىلإ نورظني مهو مهتاسمهو سانلا تاماستباب تسسحأ
 لكؤ ىتاقيدص لك بحصأ تنكف مهادحتأ ىنأك تنك ىنكلو
 دمعت نتاك: اماهو انابيلا مهمدتاو ةفحاجلا ىف ىكذتاسا
 ةقبطلا هذه دارفأ نع هرهظم ىف فلتخي هنآ مغر ىبأب رخافتلا
 رهاظتلا دمعتي ناك ىذلا سيرمعلا ىبأ هقيدص رهظم نعو
 سيرعلا.ىبأب ىبأ ةقادص نإفق لاح لك ىلع .. نردوملا رهاظملاب
 ةقادصو لمع ةقادص اهنكلو ةصاخ ةيصخش ةقادص نكت مل

 جاوزلا نكي ملو .: حلبلا ةلاكو لاجم ىه دحاو لاجمب طايترالا
 نأ جاوزلا نم هقده ناكو .. فده سيرعلل ناك .. جاوز درجم

 .. كيتسالبلا ةعانصل ريبك ديدج عورشم ىف ىبأ عم لخدي
 هنأل امير عورشم ىأ ىف هعم لخدي نأ ضفقر ىبأ:نكلو أ

 نم هنع ثدحتي أميف هيبأ ةقث بستكي مل باشلا اذه نأ فشتكا
 امك ىبأ لظو .. ىبأ هلبقيو هوبأ هضفري فيكف .. تاعورشم
 .. رهشلا ىف هينج ةكئامب الإ اهجاوز دعب ىتخأ دمي ال ةداعلا ىه

 تر ةيدس قتلا عاوز مادام لوطا جاوؤتلا اذه ءاذ نك
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 ةسيفقن ةثلاثلا ىتخأ امأ .. دحاو ماع دعب ال نيماع دعب قالطلا
 ذنم لبقت مل اهنأ ىتح انع ةفلتخم ةيصخش اهنإ .. رخآ ءيشف

 مسأ لمحت تحبصأو ةسيفن مساب فرعت نأ ةريغص تناك
 | ةيلك ىجيرخ نم باش ىهو ىفطصم اهل مدقت دقو .. افون
 لك ىف هئاكذب سحت نأ عيطتست كنأ دح ىلإ ىكذو ةراجتلا
 ةيلقع لك فشتكي نأ ةعرسب عاطتسا دقو .. اهلوقي ةملك
 ىبأ هذخأ ىتح هيلإ للستي نأ عاطتسا لب . اباي ةيصخشو
 نأ ليق اليوط ددرتي ىبأ نأ مغر تاباسحلا ىف هعم لمعلل

 .. تاباسحلا صخي اميف اصوصخو هعم لمعي نم راتخي
 مويلا عقاو شيعي ال هنأ هئاكذ نم غلب ىفطصم نأ دقتعأو

 ارطيسم حبصيو ىبأ تومي نأ دعب .. ليقتسملا شيعي هنكلو
 تسل ىنأل يفطصم ىنبجعي ال انأو .. هتجوز هثرت ام ىلع
 ظ .: سيفي قنا

 : هدصقت ام نمخأ تأدب دقو اعطاقم اهل تلقو

 .. تاياكحلا هذه لك ىل نيكحت اذامل -
 : ىسأ ىف تلاق

 .. ةدقعم ةاتف ىنأ فرعت ىتح - .

 ٍْ ْ : احراص تلق

 ...كيبأ لاومأ ىف عمطأ ال ىنأ كل دكؤأ نأ نيديرت له -
 نع هتلق ام ىنع نيلوقت اميرف كل تدكأ ول ىنح .. ىردي نمو.[..

 دمتعي نأ نودو رهم الب كاخأآ جوزتت نأ تلبق اهنأ .. نيلازور
 اميرو .. تاعورشم اهلقع ىف دبال نأ نيدكؤت كنكلو هيبأ ىلع

 نأ نكمي الو .. رخآلا انآ تاعورشم ىلقع.ىف نأ نيروصتت |
 .. كيف اعامطأ ىل نأ ىف نيكشت تمد ام ًالعف ىننيبحت .ىنوكت
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 : ةولحلا اهتماستيا لالخ نم بح ىف ىلإ رظنت ىهؤ تلاق
 نوكأ ىتحو نكلو .. كيف كش ىف تسلو .. كبحأ ىنإ -

 كنأب ىنرياعت نأ انجوزت اذإ هاشخأ ام ىشخأ نإف ةحيرص
 .. ءانغت سالا اذهب ىلع تننم كنأك سحأو .. ىبآ نع تينغتسا

 لمتحي ال بحلاف .. ءىشب ىلع نمت كنأب سحأ نأ لبقأ ال ىنإ
 .. رخآلا ىلع ًاثونم انم ادحاو نوكي نأ

 ١ اهفالك نب نكس ىناك تلك
 ادبأ ىجوزتت نل كنأ ىلوقت نأ وه لقع هقدصي ال ام نإ -

 .. انأ ىنيجوزتت نل كنأ ىلوق .. بابسألا تناك امهم
 اهاعارذو ىمادقأ تحت ضرألا ىلع تسلجو اهدعقم تكرتو

 ظ : مستبت ىهو تلاقو ىتيكر ىلع نادنتسم
 نظتنأ نأ ديرأ ىنكلو .. تنأ الإ جوزتأ نلف تجوزت اذإ -

 حبصت ىتح .. بسكأو لمعأو حجنأ .. ىتيصخش ءانب متأ ىتح
 درجم نوكأ ال ىتح .. ىبأ ةيصخش نع ةلصفنم ىتيصخش
 انأ نوكأل هنع ىنغ ىف شيعأو .. ىعربلا روفغلا دبع ةنبا

 .. هنع ىنغ ىف ىجوزو
 : تحصو

 | امورحم شيعأآو بحلا اذه لك كبحأ نأ عيطتسأ ال انأو <

 الإ ىتييبح لبقأ مل مويلا اذه ىتح ىنإ... نامرحلا اذهأ لك اكنم' |.
 .. بحلا تاليق تسيل .. ةعيرسلا ةفطاخلا تاليقلا هذه

 د تلاقو

 .. امورحم شيعت نل -
 : حيصأ تدعو
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 .. أدبأ نأ لبق تنأ ىتدبت ىقح رظتنأ نأ عيطتسأ نل ىنإ -
 .. ىكدبت مل ىل ىتح انأ اديأس .. كرمأ تحت شيعأ نل

 تددشو ةوسق ىف اهتريفض ىلع تضبقو ىدي تددمو
 ىهجوب (قصتلم اههجو لك حبصأ ىتح فنع ىف ىلإ اهسأر |

 : سمهت اهتعمسو .. ىتفشي نيتقصتلم اهاتفشو

 .. أدبأ نأ تررق دقل -

 .. ىتفش نيب نيتزنتكملا اهيتفش لكو



 ةريظن نيبو ىتيب رودت ىتلا ثيداحألا عتمأو مظعم تناك

 نأ دعب.نيلازور هتجوزو باهولا دبع اهيخأ نع ثيدحلا ىه
 -| ةقرغلا .. ىعربلا ةلئاع تيب لخاد نيتفرغ ىف ناشيعي احيصأ
 افيضي مل ىه امك اهاكرت دقو ىعرب مون ةفرغ امئاد تناك ىتلا

 عطق عضو رسييفت ىف نيلازور تركف ىتح الو ائيش اهيلإ
 مون ةفرغ ًاقياس تناك ىتلا ةقصتلملا ةفرغلاو .. اهيف ثاثأآلا

 اهاصصخ دقو ارتلجنا ىلإ رجاه ىذلا راتسلا دبع اهيخأ

 .. ىمالسإلا نيدلا نع ريعي ام لكي اهامحّرو سولج ةفرفك

 خيشلل ةروص اهنيب نم ناك نيفورعملا ىمادقلا مالسإلا لاجرل

 هدبع نأك امير .. ةعامجلا هذه ىلإ ادبأ مضتي مل باهولا دبع |

 امك .. انيلا نسح ةروص قيلعتب هناميإ ىلإ ابرقت دادزيو كربتي

 هيفا لاا



 دخت تاك نز..ت ايون لكل تهم .. نارقلا قماح
 :أ١ نايظاوي ناكو .. امهنم لكل ةداجس .. ةالصلل نيتداجس !دنسأ

 (صرح رثكاآ نيلازور تناك اميرو .. ةلماك ةالصلا ءادآ ىلع

 ىف رجفلا ىلصت اهنإ .. باهولا دبع نم ةالصلا ديعاوم ىلع
 ىف لك .. ءاشعلاو .. برغملاو .. رصعلاو .. رهظلاو .. هدع

 اءاجو نارقلا ادقع نأ دعب اهنإ لب .. هب ناذألا بقع ًامامت هدعوم

 اركش نيتعكر ةالصلاب الوأ اماق امهيتفرمت الخدو ثيبلا ىلإ

 ل م يل امهقفوي نأ هللا ىلإ الاهتباو

 ظ .. ةجوزو جوزك
 : باهولا دبع ةيصخش نم ىتريح ىف انأو ةريظنل تلقو ٠

 هتجوز ئه كونخا اهسملي ةأرصإ لوأ نأ نينملعت له"

 ١ 0 .. نيلازور

 اناك ةرظن اهينيع ىفو اهتماستبا لالخ نم ةريظن تلاقو
 : اهيخأب باجعإ ةرظن

 527 دوت ءاسن هقايسح ىف نكت غل .. فرعأ-
 ؟ برغأ وه ام فرعت له

 يع رابخأ لك ةفرعم ىلع ىتفهل لالخ نم ةفهل ىف تلقو
 ؟ اذام -

 : ةكحاض تلاق

 «::ءاوذع ةحوؤلا تفاكادقل ع

 ؟ كلذ ىف كشهدي اذامو -

 1 كاسة اسقتما: ةطييفحم: كلاق
 عمتجللا ىف اهبابشو تاون تشاع .. ةيكيرمأ اهنإ -

 كا م ا ا م مس
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 نس ىق نانسألا ليدبتك غولبلا نس ىف 00 ليت نأ
 ٠ .. ةلوفطلا

 : اهرهنأ ىنأك تلقو

 نادق ف ىلإ تانبلا وعدي ال ىكيرمألا عمتجملا نإ -
 امإ .. ديرت اميف اهتيرح تنبلل كرتي عمتجم هنكلو .. نهتيرذع
 ةيرذعلا نكلو .. ةأرما نوكت نأ ديرت وأ اركب نوكت نأ ديرت نأ
 .. ةفاظنلا ىنعمو .. ةراهطلا ىنعم .. اكيرمأ ىف اهانعم دقفت دقفت مل

 ىكيرمألا جوزلا نأ قئثاو اذأو .. لجر اهسمي مل تنبلا هذهف
 اهجوزت ىتلا ةاتفلا نأ فشتكي امدنع ىربكلا ةحرفلا حرفي
 كنأ اصوصخو كلثم اكيرمأ ىف ةاتفلا نإ .. ءارذع لازت ال
 ظافتحالا ىلع نيرصت اذامل .. ةيكيرمألا ةعماجلا ىف ةبلاط
 كنأل .. اننيب ام لك مغر تالبقلاب الإ ىل نيحمست الو كتراكبب
 نكسمتي مل تاريثك تايتف اننيب نأ مغر ءارذع ىقبت نأ نيديزت
 :..كتانارار فايحلا ىف ةرخ تناز نارحا نشوب نيهتيولعتا

 دحتت اهنآك ةريظن تلاقو
 قدي نه نسل ثان افنان ةدوقم ىتا < ةروضللا تس الاد

 ىنامبإو .. جاوزلاب الإ .. لإ نين ناب 3/ ىلترتم ىف طرقا نا

 ... ىبح نم ىوقأ لازي ال |
 : آارخاس تلقو
 طيرفتلا نيعيطتست الو جاوزلا نيديرت ال .. ةيحضلا ائآو -

 .. كناميإ ىف |
 .: ةدتحم تلاقو

 .. ةمورحم ًاضيأ انأ .. ىناميإ ةيحض .. 0

 . 1١ © ا ىبأ بابلج ىف شيعأ نل



 .. ذيذل باذع هنكلو .. بذعتيو رخآلا نم مورحم انالك
 ظ : ىسفن ىثرأ ىنأك دهنتأ ىنأب سحأ انأو تلقو
 نأ ديرأ الو .. ةأرملا باذع فاعضأو ىسقاأ لجرلا باذع -

 .لجرلا نيب ىجولويسفلاو ىجولوكيسلا قرفلا نع ثدحتن
 ؟ ءارذع نيلازور 0 تفرع فيك .. 0 ىلوقو .. ةأرملاو

 ظ +5 هه وكم اش ثلاقو
 .ش ركل مراسف نأ نطست :ىتلا ةديخولا ىنأ ملعت تنأآ -

 ىتلا ةديحولا ىنأ امك ىلاب ىلع رطخي ام لكب باهولا دبع
 ىلع ةرصم انأو نارقلا ةليل حابص ىف تمق دقو .. اهحراصي
 .. هتلأسو ىخأب تيلتخاو .. ءارذع ىه له .. فرعأ نأ

 : ىلاؤس نم ةشهد ىف ىتباجأو
 ؟ نيلأست اذامل .. اعبط -

 : هل تلقو

 .. ةيكيرمأ اهنأل -

 ظ : طخسو بضغ ىف ىخأ لاقو
 اهنإ .. رخآ ءىش ةنيمآف .. ناكيرمألا نع ليق امهم -

 ىخأ نإ .. ةيسانملابو .. تملسأ امل ءارذع نكت مل ىل اهنآكو
 | .ميساي هتجوز ىداني ادحأ عمس املك بضغي.باهولا ديع

 | 'انثاكو ئحيسملا اهمساب اهيدانن اذاملو :. قح هلو .. نيلازود | .
 .. هب تملسأ ىذلا اهمساب.اهيدانن لاعت .. اهمالسإ اهيلع ركتن |

 | مآ ةنيمأ .. اهيدانن فيك ىرايح تيبلا ىف اننأ ىلو ... ةنيمأ
 عيطتسن الو ةملسمك اهب سحن نأ عيطتسن ال اننأك .. نيلازور

 ىلإ ائيهتناو .. مالسإلا نع ةبيرغ ةيكيرمأ اهتأب اهرهاجن نأ



 .. تافصلاب اهيداتن اننإ .. مسا ىأب اهيداتث ال انحبصأ اننأ

 ظ .. ىتزيزع اي .. ىتخأ اي .. ىتييبح اب

  ةنيمأ دصقأ .. ةفسآ  نيلازورو باهولا دبع ناكو

 ىلإ ناجرخي ال تيبلا ىف اماد ام امهيتفرغ ىف امئاد نيلتخم |
 اجرخي نأك .. ءىش ىلإ ةجاح ىف اناك اذإ الإ تيبلا ءاحنأ ةيقب

 ةنيمأ تناكو .. ءادغلا ةدئام ىلع ةظاسعلا دارقأ ةيقب.عم اسلجيل

 ديعاوم ريغ.ىف لكأتل. خبطملا لخدتو انايحأ اهدحو جرخت

 ىلإ هدجت ام خبطملا نم لمحت تناكو .. ءاشعلا وأ ءادغلا

 نم فنص ىأ ىلع تحرتقا نأ ادبأ ثدحي ملو .. امهيتفرمغ
 صاخ نول دادعإب موقت نأ تضرتعا ىأ ءىشب تقلع يأ ماعطلا

 تيبلا لامعأ نم لمع ىأ.ىف كرتشت ال اهنإ لب .. ماعطلا نم

 ذنمو .. نويسنب ىف شيعت ةبيرغ اهنأك .. نيتفرغلا جراخ

 تبكرو « تيبلا نم ةنيمأ تجرخ لوألا جاوزلا موي ةيحايص
 دعب ةسماخلا ةعاسلا ىتح تفتخاو هكلمت ىذلا لكستوملا

 .. اهلمع ىلإ تبهذ دقل ...اهجوز تنذأتسا اهنأ دبال .. رهظلا

 .. لمعلا نم ةزاجأ ذخأت نأ اهيلع ضرفي جاوزلا نأ سحت مل

 اهيأر ىف جاوزلاو .. رخآ لمعب مايقلل الإ نوكت ال ةزاجألا نإ

 .. قفاو باهولا ديع نأ بيرغلاو .. ةزاجأ قحتسي المع سيل.(

 نيب لكستوملا بوكر ىف رمتست نأ ىلع (ضيأ قفاوو آ

 ةأرما هبكرت تناك ىل ىتح لقنتلا تادعم نم هنإ .. عراؤنشلا

 تامرحملا نع فشكت ال ةأرملا تماد ام مارح ىأ كلذ ىف .سيلو

 هنإ لب .. مالكلا اذهب :هتعنقأ ىتلا ىه تناك امير .. اهدسج نم

 ةرايزل اهقيرط ىف ترم اهنإ هل تلاق امدنع ضرتعي مل

 ىلإ اسورع وعدت ىتلا 8 ةقادصلا هذه ام .. ةيزوف اهتقيدص



 !! اهفافز هليل ةيحابص ىف اهتقيدص ةرايز
 ىلع أرجتت نأ عيطتست ىتلا ةديحولا ىه ةريظن تناكو

 دق ناكو .. امهيتقرغ امهيلع حتفتو ةنيماآو باهولا دبع ةولخ
 امهيلإ ةريظن تلخد امدنع امهجاوز ىلع مايأ ةثالث رم

 ملبم مهاس امهنم لكو سولجلا ةفرغ ىف نيسلاج امهتدجوف
 : اهتداعك ةكحاض ةريظن امهتلاسو .. رخآلا نع دعايتم

 ىف امتدجو مأ .. لسعلا رهش ىهتنا له .. امكب اذام -

 !؟ ةرارم لسعلا
 ةنيعا صفقات  نيلازور تقلطنا نآ ىلإ ةهرب نيتماص الظو ]
 : ةروث ىف ةلئاق

 هديع تاوخأ برقأ كنأ ملعأ ىنإ .. ةريبظن اي ىعمسا-
 .ىذلا لوألا مويلا ذنم ىنإ .. هعانقإ ىلع ىنيدعاسف .. هيلإ

 .. لمعي نأ ديري ال ىهو لمعيل هيلع حلأ انأو هيف انيقتلا
 : روف باهولا ديع لاقو
 .. لمعأ نآ ىنديرت نيأ اهيلأسا -
 : هيلع ادور هيلإ اهمالك هجوت ىهو ةنيمأ تلاقو

 م لكعت نا يف طخ ىلا كييبأ عم لمعت نأ كديرأ ىنإ - ٠

 . ؟ كيبأ

 ةهقاخلا ديعيو اعيديب ةرسيظن دوجو لهاجت هناك هدبع لاقو

 : ديدج نم

 يك ا با عم نتا كا نينا ذل يك زلت كان

 .. مكدلب ىف ؟اريبك ةيذحأ رجتم كلمي هنأ مغر كيبأ عم لمعلا

 : ةئيمأ .. قسآ .. نيلازور تحاصو

 ةداهش تلنو .. سردأ نأ ديرأ ىنأل ىبأ عم لمعأ مل ىنإ -
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 نقرت كنإف (تنا انها... ةكللا جالغ نق ةصصختب فكدسفأو
 :: كاتس قفص [ةنزال ةنمقنلا نحت نأ نركب ةننأ عقلدعلا
 ىف صصختت ملو ةعماجلا لخدت ملو كتسازد متت مل ىتح كنإ
 .. ءعىش

 : ًارخاس هديع لاقو

 ةضور ىتح الو ةسردم ىأ الو ةعماجلا لخدي مل ىبأ نإ -
 .. تاداهشل الو ةساردل جاتحي ال ىبأ عم لمعلا نإ .. لافطألا

 : حيصت ةنيمأ تداعو

 سرادملا نم برهي مل هنإ .. كيبأ نع ءىش لك فرعأ ىنإ -
 هناك نلغو ةينيفت ىلع نهحعاف :يلحتلا نع نينا عجم غلو
 تسل ثنأ كنكلو .. ةزجمملا هسفنل ققح ىتح هتيرقبعو

 كلقنم انأو.:..ةنم.كسفن تمرح كنعلو عيدعتلا نم [مورحتتم
 ليقتسم ققحت ىتلا ىه ةيساردلا تاداهشلا نأ ربتعأ ال

 نق اندنع نينذلكا باسساو ةرتقاسلا قم نيككو + ناستنإلا
 انأو .. تاداهش ىلع اولصحي ملو تاعماجلا اولخدي مل اكيرمأ

 كلعل لواحتو لمعت نأ ديرأ ىنكلو كميلعت متت نأ كديرأ ال

 ءايحإ ىف رمتست لقألا ىلع وأ كوبأ اهققح ىتلا ةزجعملا ققحت

 نأ كديرأ ىنأل كيلع ىنجتأ له .. ةثطخم انأ لهف .. هتزجعم
 0  لمتو هلكانح غرف ةلغت

 ا ا هدبع لاقو

0 
 كعم رقاسأ نأ دعتسم ىنأ كل تلقو .. ىبأ نع اديعي لمعأ نأ

 ةراجت ىف كيبأ عم تلمع ىل ىتح كانه لمعلا ادبأو اكيرمأ ىلإ
 ىلإ ةراجت نم كيبأ عم اهلوحأ نأ تركف ىنإ لب .. ةيذحألا

 للا ل0 0



 .. كانه عورشملا
 ١ ترق ىف نيقييكرلا امهق» ىوق ىهو ةنيمأ هتعطاقو

 ال ولا تما ا

 .. كتحوزت امل .. ايرصم تجوزت

 ظ ىلع رطيسي ام لكو .. رقشو مهفت نأ عيطتستت ال اهتإ -

 : (حئاص درطتساو ةنيمأ ىلإ تفتلاو داع مث

 اهنأ مغر ىبأ عم لمعت نأ ىضرت له .. ةريظن ىلأبسا -

 ... ةلماك ةناسنإ حبصتو اهتسارد نم ىهتنتس ا .

 : 0 ا

 ش رخو يحن ةسقانلاو 0 يي ناقد هنو .. اقفتت

 2 امككرتأسو 53 ةيجوزلا ةايحلا

 .. امهتم برهت اهنأك ةفرغلا نم ةريظن تجرخو

 ا 6 ظ 00 : اهليصاقت
 0 ؟ تنأ كبأر ناك اذامو -

 اهنإ .. ةروذعم نيلازورو .. قح ىلع باهولا دبع ىخأ نإ -
 ةدقعلا ... ىبأ هاجت اهنم ىئاعن ىتلا.ةدقعلا ردقت نأ عيطتست ال
 عفدت ىتلاو ارتلجنا ىلإ ةرجهلل مالبسلا دبع ىخأ تعقد ىتلا
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 ملو ةرجهلا لواح نأ قيس دقل ..:رخآلا وه ةرجهلا ىلإ هديع

 ةرجهلا لواحي نأ هقح نمو « هيبأ نع اديعب ةايحلا ىف حلفي
 ةييرغ ةييجع ةدقع اهنإ .. ةيكيرمأ جوزت نأ دعب ىرخأ ةرم

 .. اهميكي رنا اهيناغي ال نم ىلع بعصلا نءو توبكفلا طوبخخ
 1 ا ل لل

 هديل ىف اولجفتا علو وضحت حتت اهنآك تتكسو

 ا . ١؟ ثدح اذام -

 7 ريسمحتم هو ةووظن لاق

 ناجل ننارو وده نه جوخ تاهرلا دعب اننجوف دل -
 .. نيشهدنم اعيمج انحصو:.. ءاشعلا ةدئام ىلع هدحو انعم

 هنإ .. لاؤسلا اذه انعم ددري مل وىهف ىبأ ادع ام .. كتجوز نيأ

 .. هسمي أم دجي مل ماد ام هنيأ ةايح ىف لخدتي نأ بحي ال

 ؛ انيلإ رظني نأ نود باهولا ديع اثل لاقو
 0 ا ا

 : اكحاض درطتسا مث

 ا ا ]
 ىف تارظنلا لدابتن انذنخأو ...ةملكب انم دحأ قطني ملو

 ةريبك ةكحسخ كحض ىبأ نكلو ..نيب ىبأ دوجول امير تمص

 : باهولا دبعل لوقي ىهو .|
 | نيعبرأ كمأ عم تشع دقل .. كنيبو ىنيب قرفلا ىه اذه -- .

 ْ :ةليلل تجتحا دقف تناآ:امأ .: ةدحاو ةنحار ةليل ذخآ ملو ةنس

 ظ ظ .. مايأ كجاوز ىلع ضمي ملو ةحار
 : موجو ىف بافهولا دبع لاقو

 ميلك ينفد نم ىلع جرزح ارب قا نيب ابعت يفاجإ
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 نا عابر نع هد ار كدي ناضل

 : ىخأ رهني هنأك ىبأ لاقو

 ىلإ اولصيل نولمعي نيذلا نيلماعلا نع ىضري هللا نإ -

 ظ .. قزر نم مهل هبتك ام
 همامأ ىذلا قبطلا نم ةمقل علتبا امنإ هيبأ ىلع هدبع دري ملو

 .. ةعرسب هترجح لخدو ناذكئكتسا نود ةدئاملا لوح نم ماق مث

 دوعتي مل ىهق ءاشعلا ةدئام ىلع انعم سلجي نأ ًابيرغ ناك دقل
 لخدت ةنيمأ هتجوز تناك جوزت نأ دعب ىتح انعم ىشعتي نأ

 .. امهترجح ىلإ اهي دوعتو ءاشعلا ةينيص اهلو هل دعتو خيطملا
 هل تلقو .ءاشعلا دعب هترجح ىف هدبع ىخأ ىلإ تلخد دقو
 : هيلع ةقفشم

 .. اهتقيدص دنع مانتل ةنيمأ تبهذ اذامل .. ىنقدصأ -
 ظ : امهاس لاقو

 ةنيمأو .. انتاشقانم نم حاترن نأ اندرأ دقل .. : ىثيقدص -

 انتاداع مكحت ىتلا ديلاقتلا اهنم ىرظتنت الف ةيكيرمأ ةيبروأ
 .. اهجوز نع اديعب تيبملا اهيلع مرحتو

 : نأ نود ةدمعتم ليللا نم: ةليوط تاعاس هعم تيضق دقو

 0 .. هثنع فققخأ ىنأب هرعشأ

 فعلا ادم نك اه بتم ةريظنل تلقو

 .بايسأب .ىنعنقي ام دجأ نأ مويلا ىتح عيطتسا ال ىنإ-

 .. نيلازور نم هدبع جاوز

 57 اهسأر زهت ىهو ةريظن تلاقو
 .. اهضوخي نأ هديع ررق ةبرجت درجم اهنأ دقتعأ ىنإ -

 نع انتداعكع ثدحتن ةريظنو انأ انئاقل ىف اندع نيموي دعيو
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 زهتو مسدتبت ىهو ةريظن تلاقو « ةيكيرمألا هتجوزو اهيخأ
 اههشن: كلا لاوحألا نم ةيمعتم ابناك اهشأز

 ضقت مل .. ىلاتلا مويلا ىف تيبلا ىلإ ةنيمآ تداع دقل -
 لك ىضقت ذقت اهنإ .. ةريغتم تداع دقو .. ةدحاو ةليل الإ اهتقيدص |

 انعم سولجلا ىلع لبقتو .. اهتفرغ جراخ تيبلا ىف ىهو اهتقو
 نأ ىلإ د تيبلا لامعأ ىف ىمأ عم كرتشتو مالكلا نع فكت الو

 .. هل تغرفت اهنأكو .. هتدامك تيبلا ىلإ ءاسملا ىف ىبأ داع

 امع هثدحت تذخأو ءاشعلا لوانت لبق ةلاصلا ىف هعم تسلج
 عينصت نعو ةدرخلا ديدحلا ةراجت لوح تامولعم نم هتعمج |

 اهضعي ناك امير .. العف ةميق تامولعم ىورت اهنإ .. ديدخلا
 اهيلإ عمتسي ناكو .. هتاربخو ىبأ تامولعمل ةبسنلاب ًاديدج

 هل للا اكحاض قلعي انايحأو .. ةيدجي انايحأ

 : ليوطلا مالكلا

 ْ .. كعم لمعأ نأ ىنتدعو دقل -

 .لوقي ام ىنعي ال هناك لاقو.ةريبك ةكحض ىبأ كحضو

 .. هللا نذإي -

 لا تان فاعور ةنيمأ. تلاقو.

 ك25”شظ0ظ05000 مويلا نم كعم لمعأ نأ ديرأ ىنإ-

 نق اك نا نق تسع. فاو ةسازك لمعلاب قاتم انها |
 انأو ىنبنسو ريثكلا كل ققحآس ىنأ ةدكاتم ةقثاو: انأو ربعلا 5

 ا ا ا

 55 كجوز نم كذخآ نأ عيطتسأ ال ممل

 . : ةشهد ىف تلاق



 دصقت اذام -

 : دقت لف نا لاقف

 الوأ هيعتقأف . ير ديع نإ -

 . كنع آلوتسم :نوكيو عم انوكتل هعم كب بحراسو لمعلاب

 لمعي ال هنإ .. هلمع انم لكل نإ .. باهولا دبع لامو ىلام -

 ..هلمعي ام ىردأ ل اميف هعم لمعأال اثأو . ةثللا ىضرم ىلع .
 ئ .. صاخلا هلمع اتم لكل نإ

 : هتماستيا لالخ نم ىبأ لاقو

 ...كجوز هنإ - .
 : : حيصت ةنيمأ تداعو

 نأ ديرت له .. عوضوللا اذه ىف ىجوز لخد امو -
 .. هثناتسأ

 اذه ىهنت نأ اهنم بلطي هنآك اهيلإ رظني وهو ىبأ لاقو
 : عوضوملا

 انازينوتيا ةنجوو ملمع يطسأالو و ىنيا هنإ -

 ىنإ .. ىتتبا اي ىعصساو .. بيرغ عضو هنإ .. ئنبا ىف رئاح |
 .. ةصاضخلا ىتعيبظ ىلو .. ةميدق ةقد .. زوجمع لجر

 ًابيجمت ًابيرلغ نوكي دق اكيرمأ ىف مكدنع ايداع هنيدجت امو
 | ىنإ .. ىثبا لمعي الو ىنبا ةجوز ىعم لمعت فيك .. اتدنع
 ا ئساشحإ نم نصلختأ نأ ىمامأ كتيأر املك عيطتسأ ال
 .. ىلمع ىف ىعم كتيأر اذإ كل حاترأ فيكف

 او اا ا وو وتسوق
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 ىذلا اهجوز ىلإ اهتفرغ تلخدو ةبضاغ همامأ نم تماق
 هيف ماو شاقنلا اذه لك عقيسم هلو ةساحلا هاه فخم مل
 .. ءاشعلا ماعط نانثالا امه انعم الوانتي ملو .. هيأر

 ظ : نيزح توص ىف تلاقو ىسأ ىف ةريظن تدهنتو
 .. ىبأ ةيحض ىخأ نأ مالكلا اذه عمسأ انأو تدكات دقل - .
 نيلازور مالك نم مهفت اذام .. ةديدج ةيحضصت ىف عيضيو
 ايذأل ىذا جوزتتت مل اهنا ويه ةسوف املك نإ[ + ةننمآ وأ
 .. مالسإلا ىف هفرطتو هنيدت ىلإ تحارتسا اهنأل ىأ .. هبحت

 نبا هنأل طقف هتجوزت دقل .. ادبأ .. هتيصخشب تيجعأ اهنأ وأ

 نع تامولعملا لك تعمج دق تناكو .. ىعربلا روفغلا دبع جاحلا

 دقو .. ءارثلا اذه لغتستل هنيا تجوزتف روفغلا دبع جاحلا ءارث
 ىذلا هنبا قيرط نع لالغتسالا اذهب موقت نأ آلوأ تلواح

 0 اهلمأ نبالا بيخ امدنعو .. هتجوزت

 .. اهقيطأ دعأ مل ىنإ .. هعم لمعت نأب ةرشايم روفغلا دبع

 تدار اهم. مالسإلا لجأ نم تملسأ اهقأب ةعنتقم دعأ مل ىنإ

 .. اضيأ مالسإلا لغتست نأ

 : اهءارآ ىدحتأو اهلداجأ نأ تررق ىنأك تلق

 وأ .. اهبحأ هنآل اهجوزتي مل هسفن كاخأ نأ كاردأ نمو -

 ةأرما درجم تسيل اهنإ .. اهي بجعأ هنأل وأ .. تملسأ اهنأل

 .. ةأرما ىلإ هتجاحل اهجوزتي مل هنإ لب .. باجعإلا ريثت ةليمج
 هنإ .. ةأرما 57 نأ نود هلك هرمع ىضق دقف ..ةارما ىأ

 ىلإ هعفد ام لك نوكي دق .. هعامطأ قيقحتل رخآلا وه اهجوزت

 دعب كانه هلبقتسم ققحيو اكيرمأ ىلإ اهعم رفاسي نأ ىه جاوزلا
 . عاوزلا مكحب ةيكيرمالا ةيسنجلا ىلع هسفن وه لصحي نأ

 ل0



 ظ : مول ىف ىلإ رظنت ىهو ةريظن تلاقو
 هب صاخ هديري ام نإ .. ىخأ ديري اذام ىنمهي ال -

 سمت هتجوز عامطأ نكلو .. ىف رثؤت الو ىنسمت ال هعامطأو
 انتمرح عامطأ ىهو .. ىبأ لالغتسا ىف عامطأ اهنأل ىتلئاع لك
 لك لثم ةيداع ةايح شيعن نأ عيطتسن نأ نم ىتوخإو انأ
 .. هصخش لجأ نم انيق دحاو ىأ جوزتي نأ اتنتمرح .. سانلا

 .. روفغلا ديع جاحلا سولف لجأ نم الإ جوزتن ال اننإ
 : اققشم تلقو

 ..  مكلك مكتدقع هذه -
 . : ىكيت نأ مهت اهنأك تلاق

 ” نس
 : اهنضتحاو اهنم برتقأا انأو تلق
 نأب .. ةدقعلا هذه نم كصلخأل عورشم ىف تركف دقل -

 ظ .. جوزتنو .. كيبأ نم كررحأ
 : ةالابم الي تلاق

 ؟ فيك -

 ظ > 20 ىف ىانيعو اهسأر عفرأو ىردص ىلإ اهمضأ انأو تلق

 اباي نبخنت نأ نود نآلا كجوؤزتأ ىأ .. كيبأ الي كجوزتأ-
 اجوز ...اعم انه شيعنو .. نيبرهت كتأك تيبلا نيكرتتو
 نم كدرطيبسو ملعي نأ دعب اباب روكيس اعبطو .. ةجوزو
 .. كقورصم كنع عطقنيسو .. ةدعاسم ىأب كدمي نل .. هتلئاع
 كتجوزت ىنأ نيدكأتت كلذبو .. ثاريملا نم كمرحي دقو
 هتم لانأ نلف .. ىعربلا روفغلا دبع جاحلا ةنبا كنأل ال كصخشل



 ةرحلا كتيصخش لك نينبتسو .. هتافو دعب الو هتايح ىف اثيش
 ..ىل .. كبيبحل نينوكتو .. كتدقع نم نيررحتتو كيبأ نع اديعب

 اهتمزأ ىف اهتتئدهتو اهئاضرإ درجمل مالكلا اذه لقأ ملو
 نع انجاوزب انبره ول ىتح اهجاوز ًالعف ىنمتأ تنك ىنكلو
 لمحت ىهف .. جاوز الب نيجوزك شيعن اذحيصأ دقل .. اهيبأ
 دقل .. نكأ مل ىأ اهيف انأ تنك ءاوس اهيلإ بهذتو ةقشلا حاتفم
 مونلا ةفرغ رينغتب رثكأ تمتهاو اهثاثأ لك تريغ .. ةقشلا تبلق

 حسمت تناك اهتأك حتاف رضخأ نولب اهءالط تداعأ اهنأ ىتح

 تنكو .. تايرخآلا عم ةفرغلا هذه ىف هتشع ىذلا ىضاملا لك
 عفدأ ىنكرتت نأ دمعتت تناك امبرو .. تاقفنلا لك عفدأ ىذلا انأ

 لجر ةنبا اهنأ درجمل اهيلإ رظنت سانلا نأب اهتدقع ريثأت تحت
 نم ًافانصأ ىرتشت .. هعفدأ ام بناجب عفدت تناك نإو .. ىنغ

 .. ةقشلا اهب نيزت ىتلا فحتلا نم ةريغص ةفحت ىأ تالوكأملا

 دعب اموي دتشت ىتينمأو اذه لكو .. رثكأ عفدأ ىذلا ًامئاد انأ

 .. اهبحأ ىنإ .. اهجوزتأ نأب موي
 ىنيع نم اهينيع تيحسو ىردص نع ةريظن ثدعتباو

 : اهسفن ثدحت اهنأك .تلاقو

 لقاقسشا نأ ىدلع ىكرتسفو قير فدفع ام سيلك
 .. هنع |ذيعب جوزتنو هنم برهأ نأ ىبأ نع ىتيصخشب

 انجاوز شيعنو .. هل ًامالستسا رثكآ انلعجيس اذه.:. سكعلاب
 .. ىبأ ةوق .. اهمامأ انمزه ىتلا مظعألا ةوقلا نم نابراه اننأك

 نأل ةالابم الب انجاوز ىلع قفاوي دق ىدلاو نإ .. سكعلابو
 ىنلعجي ام نكلو .. هدالوأ ىلع هتدارإ ضرف هتعيبط نم سيل

 نأ .. ةرح انأو ىبأ نع لقتسأ نأ وه ةرحلا ىتيصخش ميقأ
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 ىف سيل مسا ىل نوكي نأو .. هيلإ ةجاح ىف تسلو.شيعأ
 ىعربلا روفقغلا ديع ةريظن مساي ىدانأ نأ .. همسا ىلإ ةجاح

 ىلإ ةجاح ىف تلز الو .. ىعربلا روفغلا دبع ىبأ دحأ ركذتي الف
 .. ىسفنل اهديرأ ىتلا ةيصخشلا ققحأ نأ عيطتسأ ىتح تقو

 ظ : سأي ىف تلقو
 .. كيبآ نم ًادقعم رخآلا انأ تحيصأ دقل -

 : ىب قصتلت ىهو تلاق

 7 1 .. اثنأ تحيصأ كنآل -

 .. ىنتكست اهنأك ىتفش نيب نيتزنتكملا اهيتفش لك ىنتطعأو

 | © © © ااا ا

 ةريظن تءاجو .. ةثالث وأ ناعوبسأ .. ةليلق عيباسأ ترمو

 : ةرخاس نوكت نأ دمعتت اهنأكو لوقت ىمامأ تققوو اموي

 .. اكيرمأ ىلإ ترفاس نيلازور .. ديدج ربخ -
 : ةأجافملا ةشهد ىف تلقو

 ؟ اذامل >

 : ةرخاس ةكحض لالخ نم تلق

 .. اهمأ ىرت نأ ديرت اهنأ ىخآل تلاق
 ظ : ةأجافملا لالخ نم تلق

 0 . : خبطملا ىلإ ىرجت ىهو تلاق
 50 .. اهدحو رفاست نأ ىلع ترصأ .. ال -
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 ةشقانم باهولا دبع اهيخأ عم تشقانت دق ةريظن تناك

 نأ نيلازور هتجوزل حمسي فيك .. نارجاشتي امهنأك ةداح ظ

 نم رثكأ امه جاوز ىلع ضقني ملو اكيرمأ ىلإ اهدحو رفاست

 0 جاوزلا نيأ .. ةثالث وأ نيعوبسأ

 نأ ىلإ .. نيقصتلم .. نيبراقتم... هتجوز عم جوزلا شيعي

 ىف اهوخأ اهنظ: زينو 0 رخل قامعأ ىلإ امهنم لك لصي
 ٠ : روتف

 اهل ىكحتل لقألا ىلع .. اهمأ ىرتل رفاست نأ اهقح نم نإ -
 .. اهجاوز ةياكح

 : ةرئاث ةريظن تحاصو

 وأ. :ةيقزب نأ ناطخ فن انهنأل نكت نايم هلاادألا +

 ككرتت نأ نود اهعم شيعتو اهارتل رصم ىلإ اهمأ عدت مل اذامل

 تناك .. لسعلا رهش ىف امتنأو ةيجوزلا ةايحلا دسفتو

 اصصختو تيبلا ىف انه امكعم ميقتو اهمأ وعدت نأ عيطتست

 - ل _ ىبأ بابلح ىف شمعا نل



 دحأ وأ ىبأ نكي ملو .. سولج ةرجح. اهئاذحتت ذختت ىتلا ةرجحلا اهل

 ناديرت امتنك اذإ اذه .. اهفيرشت ىلع ضرتعيس تيبلأ ىف

 .. قدتق ىف اهتماقإ تاقفن ريفوت

 : ؟رتاف لازي ال ىهو باهولا دبع لاقو
 فلتخت ةيكيرمألا وأ ةيبنجألا ةاتفلا ةيصخش نإ كل تلق -
 نع فلتخت ةنيمأ ةيصخش نإ .. ةيقرشلا ةيصخش نع
 ديلاقتو ءارآ نم هيف نيشيعت ام لكو .. الثم تنأ كتيصخش
 ايتيضصتخشب اهلفاعأ اناو .: ةنيفا هشيمت ال سيساحأو
 ةيقرشلا ةايحلا ديلاقتو ةيقرشلا ةاتفلا ةيصخشب ال

 حيصت ةريظن تداعو

 ْئذإ + اهعم رفاستق مل اذامل . ا

 .. اكيرمأ ىلإ رفاست نأ كينامأ زعأ نم نأ ملعأ
 : همالحأ ركذتي هنأك دهفتي ىهو باهولا دبع لاقو
 ىف اعم رفاسن نأ ىنتدعو دقو .. اليوط بيت نل اهنإ -

 .. ةهداقلا ةرملا

 ىلع نكلو هيلع ال ةمسقان ةطخاس ىهو ةريظن هتكرتو

 .. ةنيمأ مساب ال نيلازور مساب اهيداتت تحيصأ دقل . نيلأازور

 . تءاج ىتح نيمويب رثكأ وأ مايأ ةرشع ىوس ضقنت ملو
 ىف.ةروهبم تناك نإو ةروهبم ثهلت ىهو تلاقو ةريظن ىلإ |

 ظ : لغ ٠
 .. ثدح أذأم روصت -

 ااا تاتو ديور تكسو
 اك ا رويهتلاب نويوتسكا ال تن ورعم ناطقا >
 : ىتملك عمست مل اهناك تلاقو

 تيم هيو نسم سس سعشسمو سدس يس مس سو الا < ب 7
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 .. اكيرمأ نم نيلازور تداع دقل -

 تأدبو ةدودهم اهنأك دعقملا ىلع اهسقنب ةريظن تقلأ مث

 .. ةياكحلا ىكحت
 «عسلا قوي لسرت نأ خوخ ةامق مهيلا نيلاذور تداع دقت

 انك ةطاتس ىف تاع ىداطلا ف اهراطتتاو اهلابقتسال اهجين
 ىل] +: ايندلا ىضقا ىلإ سفاست مل اهناكو ةطاصم: ىف توفاش
 .. تاعر سهم يدق نايلكتا اه ولإ تيفذ انهذاك  اكيزفأ
 هجولا سفن .. رييغت ىأ اهيلع ودبي نأ نود تداسع دقو
 امهنأك نيتعيفرلا نيتفشلاو .. ضايبلا عطاسلا صوصمملا
 لك ناك .. نيتعماللا نيتقيضلا نينيعلاو .. اههجو ئلع ناطخ
 اهنضانقا ينج لكي ناك ىذلا انهبرق نأ ريوخت نم اهبل وديفام.

 نع فشكي مل نإو:عفترا دق مالسإلا ديلاقت عبتت ىف ةالاغم
 .. | ىتح.لصي مل.نإو اهيعارذ نع فشك بوثلا نآ امك .. اهيتبكر
 . ىكيرمألا عمتجملاب كانه ترثأتو تداع اهنأ كشال .. اهيفتك |

 | اهلك تناك نإو ةلئاعلا دارفأ لكل اياده لمحت ىهو تداع دقو

 ةعقاف ةزوليب تانبلا نم تني لكل تءاج .. ةصيخر اياده

 كسمدتت ال مآألا نأ مغر رطع ةجاجزب مألل تءاجو .. نوللا

 ةيلاغ ةلماك ةقالح ةدعي روفغلا دبع جاحلل تءاجو .. روطعلاب

 :| ىهو تءاج ذنمو ... اهجوزل هب تءاج اذأم دحأ رب ملو ..::ايبسن

 نع تار اكع عونا نكحتو ةظاحلا دارخأ لك لئاهتو بوقتك
 براقتلا اذه نأب سحت ةريظنو .. اهيبأو اهمآ نعو اكيرمأ
 .. اهسفنل هديرتو هب تداع ائيش كانه نأ دبال .. لعتفم دمعتم

 اهلعل ةحرف ىف نيلازور هتلبقتساو ءاسملا ىف اهويأ داع نأ ىلإ
 ةماستباو ىنحو باحرتب اهوبأ اهيلع درو .. ةلعتفم ةحرف اضيأ



 ىف شون هيل تتانك قو بنظ لهو هن[: ةولن ةيوط
 نه انك سولملا ةيقريك ىف هععس زيلازوو ةسلعحو .ةكادكت
 اهجوز ادع ام اهلوح ةلئاعلا دارقأ لكو ءاشعلا لبق ةداعلا

 نيلازور هل تمدقو .. هتفرغ ىف الزعنم ىقب ىذلا باهولا دبع
 اهيبأ نعو اكيرمأ نع رخآلا وه هل ىكحت تذخآو اهتيده
 : ةكحاض تلاقو . اهمأو

 .. هلك قرشلا لثمت كنأي اسحأ دقل .. اهب اويجعأ ىتلا روصلا

 .. اوقرشتسيو انم انوكي ىتح قرشلا ىلإ امهوعدأ ىنإ -

 : اقيرب نادادزت ناتقيضلا اهانيعو ةداج

 يي دونا ور الجن اكادك نع توعد >

1 
 اهعم نيسلاحلا ةلئاعلا دارقا نيب اهينيع نيلأزور ترادأو
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 مالك ىأ اعمسي الأ اتدوعت امهنإ .. ىربكلا اهتنبا اهب تقحلو

 نأ تررق دقف ةزيظن امأ .. روفغلا دبع جاحلا لامعأب صاخ

 ىرخألا اهتخأو .. فرعت نأ ديرت اهنأل اهدعقمب تثبشتو ىقبت
 طقتلت اهنأك اليلق تكست نيلازور تناكو .. ىلستتل اضيأ تيقب
 : ةلئاق تدرطتسا مث اهعورشم ضرمعل دعتستل اهسافنأ

 لمعأ نأ ضفرت نأ ىلإ كتعفد ىتلا بايسألا ردقأ ىنإ -

 اهموي نم ىنكلو .. قح كل .. انعم لمعي ال هديع ماد ام كعم

 ةروهيم ىنأل كل همدقأ نأ عيطتسأ ديدج ءىش ىف ركفأ انأو

 لوأ ناكو .. هديع ىجوز عف هيف نواعتأ نأ دعب اميف عيطتسأ
 نأ صاخلا عاطقلل حيبت ةيرصملا ةموكحلا نأ هتفشتكا ام

 .. صاخلا هباسحل اهب لمعيو ةيبنجأآألا ضورقلا لغتسي

 نم ققحتت نأ نكمي ال ةلهس طورشب زيمتت ةيبنجألا ضورقلاو
 اهلالخ درت ال حامس ةرتف رفوت اهنإ .. ةيداعلا ضورقلا لالخ
 دئاوف نأ امك .. تاونس شع وأ سمخ ةدمل هتضرتقا امم ًائيش

 .. تلءاسقو.. اهبايسك ينك ال نحب ىلإ ةظيعتت نكورزقلاةدْه
 اريبك اعنصم اهب ميقتو ضورقلا هذه تنأ لغتست اال اذام
 هعيبو ةدرخلا ديدحلا عمج ىلع رصتقت نآ نم ًالدبو .. ًاعئار

 ملعت كنأ كش الو .. ديدحلا اذه عينصت ىلإ كتاعورشمب روطتت

 ىثلا ةلودلا لخاد نم نوكي نأ بجي ضورقلا هذه لالغتسا نأ
 نأ بحيفق ةيكيرمألا ضورقلا نم تذخلأ اذإ كنأ ىأ .. تضرقأ

 نم داريتسالا نوكي نأ ىأ .. اكيرمأ لخاد نم هتذخأ امب لماعتت

 ىتدلاو ىرأل رفاسأ مل .. اكيرمأ ىلإ ترفاس كلذلو .. اكيرمأ
 ترفاس ىنكلو .. اهكتيؤرب تحرف دق تنك نإو تركذ امك



 تالاجم سردأو ىلايخ نم نكمت ىذلا عورشملا لمكتسأل
 اننإ .. بجعلا ىلإ كانه تلصو دقو .. اكيرمأ نم داريتسالا
 اضيأ عيطتسن انئكلو .. بسحف تالأآلا دروتسن نأ عيطتسن ال
 نأ عيطتسن اذنأ تردقو .. انه اهعنصن ديدحلا نم لتك داريتسا

 نييالم ةرشع ىلع ىلو ةيبنجألا ضورقلا نم انلصح ىل أدبن
 ام ذوفنلاو تالاصتالا نم كل نأ ةقئاو انآو ء طقف رالود
 كلذ لك تددعأ دقو .. هب عنتقت ام لك ىلإ هب لصت نأ عيطتست
 .. كمامأ اهعضأس ةيوتكم ةسارد ىف

 ناك نإو شهد وهو اهيلإ عمتسي روفغلا ديع جاحلا ناكو
 اهنأك اهيلإ عمتست ةريظن امنيب , ديدشلا مامتهالا هيلع ىدبي ال
 روفغلا دبع جاهلا لاقو .. بصن ةيلمع ادبت ةباصن ىلإ عمتست

 ظ : ةيبطلا هتماستبأ لالخ نم

 ىتانب ىدحإ نوكت نأ ىنمتأ تنك .. ةعئار .. ةشهدم كنإ -
 .. كطاشتو كتاكذ لثم ىف ىدالوأ ىتح ىأ

 : ةلئافتم هلجعتت نيلازوو تلاقو

 ؟ عورشملا ىق كيأر ام -

 : هينيع اهنع دعبي ىهو روقغلا دبع جاحلا لاقو
 ذنمف .. ةرخآتم تئتج كنكلو نومضم عئار عورشم هنإ -

 نأ عاطتساو عوزشملا اذه لثم ىف سنهب ىقيدص لخد ماع

 لامعأ ةماقإ ىف العف أدبو ةيبنجألا ضورقلا نم هسفنل ذخأي

 لوضحتا ةلواحم ىف رخآلا انأ تأدب تعمس امدنعو ةديدج

 .. تايئمعلا هذه ىف مهفي كيرش عم .ضورقلا نم ةبسن.ىلع
 .. ةينابايلا ضورقلا نم نكلو .ةيكيرمألا ضورقلا نم ذخأن ملو
 بعاتمو ًاريبك (دهج ضورقلا هذه ىلع لوصحلا بلطت دقو

 ا ااا060يا ااا ا ا ل امي و



 لماعتلا بعاتم نيردقت كذأ كش الو .. ةليوط ؟روهش ترمتسا

 مغرو .. لماعتلا اذه اهفلكي ىتلا ةمخضلا غلابملاو ةموكحلا عم
 لامكت سا ىلإ لصن ملو .. ىكيرش ىنعتقا نأ دعب تمدقأ كلذ

 .. دحأو رهش ذنم الإ عورشملا

 : خرصت اهنأك نيلازور تحاصو
 .. عورشملا اذه لثم ىف تلخد كنأ ملعأ مل ىنإ -

 : ءوده ىف روفغلا دبع جاحلا لاقو
 .. كغورشم ىف ىكدبت نأ ليق ىثيلاست مل كنإ -
 : ىكبت اهنأك .. تلاق
 .. ائيش لقي مل باهولا دبع ىجوز نإ -

 نسقزو هناك ةنانيوتك ينعي وهو ىوذخلا يع احلا لاق
 : هبعاتم

 .. ءىش ىأ نع ائيش ملعي ال باهولا دبع نإ - 1
 : ةدح ىف تلاقو

 .. عورشملا اذه ىتم ذخأت نأ ضفرت كنأ ىآ -

 : اهيساوي هئأك لاقو

 ةدرش ىلإ لدقت ةقيب اودع نأ متباو بو ةصخف را ال ىتإ <
 ..ةئلإ طفي تكنو. امههنف اهيررقل وتحت :نيجك

 5 .. الغف هتأدب دقو اعورشم أدبأ نأ عيطتسأ ال |
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 .. لمأ ال. ىأ -
 : اهيلع اقفشم نبأ لاقو
 قا.“ كج امك و ا رخآ عورشم. ىف ىركف.-
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 بهت نأ عيطتست ةأرما نأ قدصأ نأ عيطتسأ ال ىنأ دح ىلإ

 لاجرل تاعورشم قيقحت ىف دهجلا اذه لك لذبتو اهسفن
 دقف كيسقن :نيملظت كنا سحل ينشف نم ىلإ لدا لامعألا

 نهل سيل اكيرمأ ىف ىتح ملاعلا ءاسن لك ن أ دقتعأ تنك

 .. دالوألاو تيبلا الإ ةداعسلا نهل ققحيو نهلغشي ام
 : طخس ىف نيلازور تلاقو
 لك ىف نلمعي ملاعلا ءاسن لك نإ .. كمايأ شيعت كنإ -

 .. لاجرلا لك ىلع ةرصاق تناك ىتلا تالاجملا
 (ئيش تركذت اهناك ةنيكسم ةماستبا تمستتبا مث

 : اهسفن ثداحت اهنأك ضيفخ توص ىف ةلئاق تدرطتساو

 مغرو هتملعت ام لك مغر اهنإ .. ةيزوف ىتقيدص ادع ام -
 .. لمعت نأ بحت ال اهلمحت ىتلا تاداهشلا لك

 : هسأر نع ةدبللا عفري ىهو امستبم ىبأ لاقو
 نأ بحأو .. ءاسنلا ةيقب نم ةيعقاو رثكأو لقعأ اهنأل امبر -

 لوأ نم ادبأ حجني ال لامعألا لجر نإ .. ةملك كل لوقأ
 تارشع ىف لشفي دق هنإ .. ةثلاثلا الو .. ةيناثلا الو .. ةلواحم
 انآ .. هدجم ءانب ىف ادييو ةلوادم ىق قفوي نأ ىلإ ثالواحملا
 له .. هللا ىتقفوي نأ لبق ةريثك تالواحم ىف تلشف ىسفن
 ىذلا دومحم هدبع دومحم عئارلا لامعألا لجر نع نيعمست

 ادب دقل ... رصم تاعورشم لك مكحي حبصأ هنأ ىلإ لصو

 نأ ديري ناك ةيلمع اهنم ةريثك تايلمع ىف لشف .. لشفلاب
 .. اهيف ىنكرشي

 : رايهنا ىف تلاقو ةفقاو نيلازور تماقو
 .. ءاسم تدعسأ .. كنذإ نع -

 ل ف



 اهساسحإ نأك ةحنرتم ةوطخ ىف اهتفرغ ىلإ تراسو
 ةنر اهيف اهتحيصو ةريظن اهءارو تحاصو . اهدهرس لشفلاب
 :٠ .: ةتامشلا

 . ءاشعلا هدو

 : اهيلإ رظنت نأ نود ةطخاس نيلازور تلاقو
 .. ىشعتأ نل -

 .. اهجوز ردص ىلع تكب اهلعلو . اهتفرغ لخاد تفتخاو
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 ١ : ايل تلقب بجعتلاو

 اهحومط اهب لصي نأ نكمي ةارملا هذه نأ دقتع دقتعأ نكأ مل -

 .. ةيكيرمأ اهنأ ولو ىتح دحلا اذه ىلإ
 د قاموس هدمت اهناك كرف ىف يظن: كلاقو
 لك شيعت اهنإ .. ذوذش هنإ .. حومط درجم ىسيل هنإ -

 ةيذحألا ىف رجاتت ىتلا اهتلئاع تكرت دقل .. ذوذش ىف اهتايح

 اهنأ مغر ةثللا ىضرم ىلع فشكتو اهدلب نم اهعم اهتلمح

 هنأ تفرع اهنأل ىخأ تجوزت مث ءبطلا سرامت نأ عيظتست اإ

 ةأرما .. لامعألا سرامت نأ تررسقو رينويلم لامعا: لجر نبا
 نم هتنآ مل انأو .. اهذوذش شيعت امئاد ىقبتسو .. ةذاش ةبيرغ
 5 كلذ دعب ثدح ام ىردت ال كنإ .. دعب ىخأ عم اهتياكح

 : ةلئاق تدرطتسا مث ىسأ ىف ةريظن تدهنتو
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 نم جرخت نيلازور تيأر نأب تتجوف حابصلا ىف ىنإ -

 ةملك ىل لقت.مل اهنكلو ىنتآر دقو .. اهيئاقح لمحت ىهو تيبلا
 تيرجو اهنم برتقأ ملو .. ريخلا حابص ةملك ىتح الو ةدحاو
 ظ : ةحئاص ىخأ ىلإ

 .. كتجوز بهذت نيأ -
 : عومدلاب ناقلطنت ناداكت هانيعو راهنم هسأرو لاقو
 .. ةيزوف ىلإ تبهذ -
 : ىل حضفقيل هلجعتأ تلقو
 .. اهيئاقح لمحت ىهو تجرخ دقل .. دوعت ىتم -
 ظ : ىكيي هنأك لاقو

 ' .. لوعت ال دق -

 : ةشهد ىف تحصو

 6 ال اذامل-

 : راهنم ىهو ىخأ لاقو
 .. قالطلا تبيلط -

 : تحرصو
 .. اهتقلط له -
 : مهاس ىهو لاقو
 .. ركفآأل ةلهم اهنم تبلط .دقل -
 امدنع ىنأ ىلو ىكبي هنآك ههجو ىلع ادقار ىخأ راهنا مث

 .| ةلاح ئف هنكلو ىكبي ال هتدجو هيفتك ىلع تبرأ هبناجب تسلج
 .| فيك .. ىباصعأ ناسرهي لغلاو ظيغلاب سحأ تادبو .. رايهنا
 رهش رمي نأ لبق ىخآ نم قالطلا بلط ىلع ةأرملا هذه أرجتت
 همعط قوذتت اهنأك ىخأ تذخآ .. امهجاوز ىلع رهشلا فصنو



 .. اهمادقأ تحت عراشلا ىف هب ىقلت همعط اهبجعي مل امدنعو

 ىذلا وه نوكي نأ بجي .. هتيصخشب زتعي نأ بجي ىخأ نإ

 ىه ةيكيرمألا هذه نوكت فيك .. اهيقلي ىأ اهيلع ىقبيو مكحتي

 اهل سيل اهردق ةلالجب اكيرمأ لك .. مكحتلا ىف قحلا ةبحاص
 مدصي هنإ .. راهنم ىخأ نكلو .. ىخأ ىف مكحتت نأ قحلا

 لوط لشفلا شاع دقل .. لشفلا تامدص نم ىرخأ ةمدصب

 قلطي نل .. ال .. ريخألا لشقلا اذه هيلع ىضقي دقو هتايح
 ةداعس ليختأ ىنأل قالطلا ديرأ ال ىنأ تسسحأاو .. نيلازور

 دوعيس .. اهتدارإ هيلع ضرفت نأ ديرأ ال ىنأل نكلو اهعم ىخأ

 وه نوكي مث لقأ ىأ رثكأ ىأ اروهش اهعم ىقبيو تيبلا ىلإ اهب

 ىتلا ىه تسيل اهقلطي ىذلا ىه .. اهيلع هتدارإ ضرفب ىذلا

 .. تيبلا ىلإ اهب دوعي نأ عيطتسي فيك .. نكلو .. هقلطت
 .. تيبلا نم ىرجأ تجرخو ىخأ تكرت مث .. تركفو .. تركفو

 .. هبتكف ىف ىبأ ىلإ تبهذ ةعماجلا ىلإ بهذأ نأ نم الدبو

 نإف انل تعقو دق ةبيصم نأ هيلإ ليخ ىتح ىب ىبأ ءىجوفو
 رثكأ ىنأ ملعت كنكلو .. هبتكم ىف هيلإ (دبأ بهذي ال انم ادحأ
 ىلع أرجتأ نأ تعطتسا كلذل . هعم ةحارصو هيلع ةأرج ىتوخإ

 :د هاجافلا م ىبأ لاقو .. هيتكم ىف هيلإ باهذلا

 ؟ ثدح اذام -

 " ؛ ةاجافملا 5 هنع ففخت ففخت ةماستيا 0 0-5

 .. ةرايز درجم تسيل اهنكلو .. ءىش ال -

 : حيرتسي أدب دقو لاق
 ؟ كءارو أذام .. اريخ -



 ::ءاوهتتتلا: ف هيلإ نظناو هتف. ىنوجو نوقأ اذآو كلف
 "1 هذقنن نأ بجيو .. ةمزأ ىف باهولا دبع ىخأ -

 عوضوم ىأ ناك شكا حاتراو اتانكمطا دادزا دقو لاق
 : همهي ال باهولإا دبعل

 ؟ هتامزأ رخآ ىه ام .. ةرمتسم ةمزأ ىف هنإ -

 .. قالطلا لمتحي ال وهو قالطلا بلطت هتجوز نإ -
 | :٠ : ةدح ىف لاق

 .. هيف ىل لخد ال اذه اهقلطي ال وأ اهقلطيل -
 : ءادجتسالا ةجهلب تلق

 كترضح نآل .. قالطلا هتجوز ديرت اذامل ملعت كترضح -

 ىف تلمع ىل اهنأ ةقثاو انأو .. كعم لمعلل ةصرف اهطعت مل |

 بلط نع لدعتسف ةراشتسم ىأ ةمجرتم ىأ ةريتركسك كبتكم
 .. ةفيظو ىأ ىف كدنع اهتعضو ىل:ابأب اي كيأر امف . قالطلا

 : اباب حاصو
 نأ ىلع ىتنكمطي الو ىنحيري ال اهلكش نإ .. ليحتسم -

 .. لمع ىأي اهيلإ دهعأ
 : ىكيأ داكأ ىنأب رهاظتأ انأو تلقو

 راهنم هنإ .. هتجوز هتكرت نأ دعب باهولا دبع تيأر دقل -
 ناك هنأ ملعت كثرضحو .. لشفلاب مدص دقل .. الماك ًارايهنا

 مث .. ديدجلا لشفلا اذه هيلع ىضقي نأ ىشخأو .. الشاف ًامئاد
 نيلازور انيع ىل انتكلو رمتسي نل جاوزلا اذه نأ ةدكأتم ىنإ
 نوكي نأ دعب قالطلا عقي مث ةرتف هلجأ ىف دم اننإف ةفيظو ىف
 .. هلامتحا ىلع ىوقأ باهولا دبع
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 . : ةرضاحم ىلع ىقلي هنأكو لاقو هتسلج ىف ىبأ لدتعاو
 ةأرماو لجر عيطتسي نأ وه .. جاوزلا وه ام .. ىتنبا اي -

 ديرأ انأو انأ تجوزت دقل .. رخآلا هديري ام امهنم لك ىطعي نأ

 ىل بجنت نأو ماعطلا ىل دعت نأو تيب ىل حتفت نأ كمآ نم
 تيبلاو نامألاو رتسلا الإ ديرت ال ىه تناكو . لافطألا

 اريثك ىنتلمتحاو جاوزلا ىف انقفو اذهل .. ةمومألاو
 امهنم لك عطتسي ملف هتجوزو باهولا دبع امأ .. اهتلمتحاو
 مهف ىف ةيادبلا ذنم أطخأ دقل .. رخآلا هديري ام ققحب نأ
 | اهنأل هتجوزت ةيكيرمألا هذه نإ .. رخآلل امهنم لك ريدقتو
 | ىهو .. ىنلغ تست .. هابأ لغتست نأ عيطتست اهنأ تدقتعا

 جوزنتي .. مالسلا دبع هيخآك نوكي نأ ديري هنأل اهجوزت
 هسفن نيوكت ىلإ لصي هلعل ةيزيلجنإ هوخأ جوزت امك ةيكيرمأ
 مويلا ذنم اذه تنمخ ىنإ .. لمألا هل حتفت مل ةيكيرمألا نكلو
 اذه.ىهتني نأ بجي اذهلو جاوزلا اذهب هيف تعمس ىذلا لوألا
 .. دغلا نم لضفأ مويلاو قالطلا عقي نأ .. جاوزلا

 : .لسوت ىف هل تلقو

 ىنكلو جاوزلا اذه رمتسي نأ ديرأ ال انأ .. ىنمهفا اباب اي -
 ىتلا ىه تسيلو قلطي ىذلا ىه باهولا دبع نوكي نأ ديرأ
 نم ىخأ ةعمسو .. ةلثاعلل فرشأو هل فرشأ اذه .. هقلطت

 انأو كعم لمعلاب حرفت نأ دعب نأآلا هيلإ دوعتس .. ةلئاعلا ةعمس

 وه .. باهولا دبع اهقلطيس عيباسأ امبرو روهش دعب هنأ ةقثاو
 اهدرطتس قالطلا دعبو .. اذه كل نمضأ انأو .. اهقلطي ىذلا

 ..  لمعلا نم اعيط تنأ
 : ىبأ حاصو

 ننال 200



 انآو لايع بعلو ناوسن مالك اذه .. ليحتسم .. نكمي ال -
 قالطو .. تالياحتتلا هذه لثمب ىنسفن ثولأ نأ نكمي ال

 لك ىف ةلئاعلا لخد ام... ةلئاعلا سمي ال مويلا باهولا ديع |

 ىثلا تالواحملا جئاتن نافولا هي: لوحتي نأ ةيراذنأ# .اذه:

 تلشف ةبرجت هذهو ..:هبراجت لك تلشف ىل ىتح اهيرجي
 مكوحن هعبتأ ام اذه .. ىرخأ ةيرجت نع ثحيي هكرتتنلف

 اذه ىمامأ ريثي:نأ ةلئاعلا نم دحأ نعم :ديرأ الو .. اعيمج

 وه لوقأ الو هظحو ىهو .. هدحو هوكرتا ...عوضوملا
 > امالتعلا توج . طايل ادا ناك يوت نآل هتراظمو ظ

 ل .. لمعلل غرفتأ نأ ديرأ

 ا : ةراهنم اهنأكو ىدبت ىهو ةريظن تلاقو
 عيطتسأ نل ىنإ .. ةظاتغم .. + ةمهام ندا ندع نم تح رخوح

 :. ةيكيرمألا هذه هتمطح ىذلا ىحأ فرش ىرتسأ

 .العف تكب .. تكيو اههيمارذ نيب اهسأر هللا 3

 اذامل ا ظ
 لك ىلع اتكاس اهجوز ماد ام قالطلا ةيكيرمألا هذه بلطت

 تررقو .. اهذوذش ىلع اتكاس .. اهحومط قيقحتل هلعفت ام |
 ىتقيدص .. ارت سا ا ل

 ا .. ةيزوق

 : ةكاق ةثييخ د“ ةماستباب ةيزوف ىنقلبقتساو

 : ادحاض تلقو

 ؟ نما
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 : ةحارصبو ةرخاس لوقت اهب تثجوفو
 .. ةرببظن -

 . تلقو ةاجافلا نم ىقلح لخاد زتها ىذلا ىقير تعلبو

 .؟ تفرع فيك .. كأرد .نم -

 م : ةكحاض تلاق

 ا ىف ام موس خر ل لك لولا ]<

 ل

 ايفف
 نسال 0 ديل تملا و ل لاعلان

 درت ادالبوب ةريججطت عود موبعول كيلإ تتج ىنأ عقاولاو .
 .. باهولا ديع نم .قالطلا ةنيمأ كتقيدص

 .. ةيزوف ةاضارمل .ةنيمأ مسا تلمعتساو

 : ةلئاق اهتسلج ىف تلدتعاو ةيزوف ةماستبا تفتخاو

 66 متي نأ بجي ام اذه -

 سير : ةشهدلا ءاعدا ىف ىلاغأ انأو تلقو

 اهكرتي ناك .. هديرت ام لك ىف اهعواطي ناك دقل .. اذامل -
 اذامف .. اهدحو رفاست اهكرتو .. كعم تيبت اهكرتيو .. اهلمعل

 ظ .. قالطلا بلطت ىتح كلذ نم رثكأ ديرت
 : ةلوئسملا ىه اهتاك ةذاج ةجهل ىف تلاقو
 اهنأل اهيف ميدقت نأ تررقو رصم ىلإ ةنيمأ تءاج دقل -

 نامألا ديرت ىهو جوزتت امدنع ةأرملاو .. نامألاب اهيف تسحأ

 هنأ اهل. نمضي ىتح دهاجي حفاكم ىوق لجر نع ثحبت اهنإف

 دقل .. اهلبقتسمو اهتايح ىلع اهنمؤيو اهنوصي نأ عيطتسي
 امير اهيلإ ليخ اذكه .. ىوق لجر باهولا دبع نأ ةنيمأ تدقتعا

 1؟:؟ 8 ىبأ بابلج ىف شيعأ نل



 لجر هنأ تفشتكا هعم شيعت تأدب نأ دعب اهنكلو .. هنيدتل

 نأ تلواح دقو .. ةايحلا شيعي الو هماهوأ شيعي لطاع زجاع

 نأ ىه تلواحو .. غنتقي مل هنكلو .. هيبأ عم لمعي نآب هعنقت

 نم رثكأ تلواحو .. عطتست ملف اهب قحلي هلعل هيبأ عم لمعت
 عورشم قيقحت ىف هيبأل هطيسو نوكت نأ تلواح .. كلذ
 اذه عم هلك رمعلا شيعتس اهسفن تدجوو .. تلاشقف مخض
 ىلع نانتمطالا عيطتست ال ةفئاخ شيعت .. زجاعلا لطاعلا
 نأ تررقف .. اهتشيعم تابلطتم ىلع الو اهنمأ ىلع الو اهتايح
 .. قح اهلو .. قالطلا بلطت نأو .. ” تيل ىلا اذه نعوم

 حفاكم ىوق جوز عم الإ ةأرملل ققحتت ال ةيجوزلا ةداعسلا نإ

 .. رهازلا ليقتسملا ٍتاوبأ حتفيل روخصلا رقحي لماع
 .. قالطلا ىلع اهتضرح ىتلا ىه اهنأك سامحب ملكتت تناك

 : اهمالك ضفار ىنأك تلقو

 .. ةيبأ عم فالخ ىف باهولا دبع نأ ملعت نيلازور نإ -
 كانه لدسيو اكنومأ ل اهعس رفاسم نآ فكشم هنإ اهل لاق دقو

 كانه ىلإ هعم ذخأي نأ عيطتسي هنأو امخض اعورشم ميقيو
 اهجوز تاعورشمل بيجتست ال اذاملف .. ىفاكلا لاملا سآر

 .. همالحأو هعابطو

 | : باهولا دبع متشت._اهنأك ةدح ىف ةيزوق تلاقو

 دعت مل لب اكيرمأ ىلإ دوعت نأ ديرت ال ةنيمأ نأ ملعي هنإ -
 الك نأ ملعت تناك باطخ اهيلإ مدقت نأ قبس دقو ١

 ارا د وا و ا كوع ا
 مهضفقرت تناكف .. نسما نم جاوزلا مكحب كانه ةيكيرمالا

 يب و يب عب بع ربما يي اربع
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 :. هيف اهلمإ باح نأ ىلإ ةتيرتيع ليدد ع حم

 : نيلاذود

 .. روفغلا دبع جاحلا

 : ةيزوف تحاصو
 هلفكي ىذلا قحلاب شيعت نأ تلواح اهنكلو ًاعمط سيل هنإ -

 باهولا دبع هنيا لاومأ ىه روفغلا دبع لاومأ نإ .. عقاولا اهل
 نأ هتجوز قحو هنبا قح نمو .. هنبا ةجوز لاومأ ىلاتلابو
 ىتح اهيف شرق لك امهفيو لاومأللا هذه لك ىف الخدتي
 عئاصملاو لاومألا هذه نإ .. هذعب نم رارمتسالا اعيطتسي
 .. جاحلا ةافو دعب نم امهدالوألو امهل نوكتس تاكرشلاو
 ىتحو « لبقتسملا انمضي ىتح اهيف نالمعيو ناشيعي ال فيكف
 لب هعناصمو هتاكرش مساو هتوم دعب روفغلا دبع مسأ دلخي
 ةيلوكسم .. ةيلوكسم اهنكلو (عمط سيل اذه .. هلاومأ مساو
 اهجوز .. ةيلوتسملا هذهب سحت نأ عطتست مل اهنكلو .. ةثارولا
 لمعت نأ عيطتست ال ىهو لمعي ال

 .. اهنع ًاعافد نيلازور نع خراص سامحب ملكتت تناك
 : سأي ىف انأو تلقو
 .. هيلإ دوعت نأ ىف لمأ كانه له -
 : رارقلا تذختأ ىتلا ىه اهنأك ةدح ىف تلاقو

 .. دوعت نأ اهل ىنمتأ ال انأو دوعت نل .. ال -

 تلخدو لوخدسللا باب لقق ىف رودي حاتفملا تعمسو
 تسيل .. ىرخأ ةناسنإ ىلإ رظنأ ىنآك اهلإ ترظنو .. نيلازور
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 اهحومط ققحت ةيساق ةناسنإ اهأرأ امنإ ةذاشلا ةبيرغلا ةناسنإلا

 ىنأك ةيزيلجنإلا ةغللاب اهتحفاص نأ دعب اهل تلقو .. اهتوسقب
 : ةرسكملا ةيبرعلا اهتجهلب ملكتت ىهو اهعمسأ نأ ديرأ ال

 ؟ كيلإ ثدحتأ نأ عيطتسأ له -
 : اضيأ ةيزيلجنإلابو دوربب ىنحفاصت ىهو تلاقو
 باهولا دبع نم هديرأ ىذلا قالطلا نع ىتثدحتس تنك اذإ -

 .. عاد الف

 : راقتحا ىف اهيلإ رظنأ نأ دمعتأ انأو تلق
 ..هتيديرت ىذلا قالطلا اذه نع كثدحأ نأ ديرأ ىنإ .. العف -

 » 2 :  ةييصعب تلاقو

 . عاد ال .. نذإ

 تييلا لخاد ىلإ ترجو ةملكي ىنعدوت نأ نود ىنتكرتو

 .. ىلمأ ةبيخ ىف ةتماش اهنأك ىلإ رظنت ةيزوفو
 العفق قلطي نأ بجي باهؤلا ديع نأب عئتقم انأو تجرخو

 .. جاوزلا قحتست ال ةأرملا هذه نآل .. بايسألا نع ثحيلا نود

 عمجي ىذلا ام ىرت .. ىسأر ىف ددرتي داع ميدقلا لاؤسلاو

 ..طايرلا اذه لك ىرخألاب ةدحاولا طبريو ةيزوقو نيلازور نيب
 بح ةلاح ىف ناتارما .. امهتقالع لوح ددرتي ًاريثك امالك نإ
 .. قدصأ نأ عيطتسأ ال ىنإف كلذ مغرو .. ىرخألاب امهادحإ

 . ةريلخ ىلإ ةيروق يكون ندب مالك نم عرج اهلك تلثن قو
 : ًاليوط ةتماص تيقب نأ دعب ظيغو لغ ىف ةريظن تاكو

 اذه نإ .. قالطلا عيقوت ىلع ىخأ ضرحأس .. قح كل :
 ناك ىل ىتح قالطلا انبيعي امم رثكأ ةلئاعلا بيعيو هبيعي جاوزلا
 .. اهبلط ىلع ءانب

 .. قالطلا متو
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 ةيكيرمألا هتجوز نم اهيخآ قالط مت ذنم ةريظن تحبصأ
 ةفينع ةيبصع ةلاح ىف ىدبت اهنإ .. ةذاش ةلاح ىف ىهو
 امالك ملكتت انايحأو .. انايحأ ةمهاس ىعم سلجت ىهو .. ةمئاد

 .. ىف كشت ىأ ىنفاخت تحبصأ اهنأك .. ىلع ةرثاث اهنأك ابيرغ

 اهنأ سحت اهتأك .. ىل ةيحض اهسفن ريتعت تحبصأ اهنأك وأ
 ققحي نأ نود .. ءاطعلا قصتسا نأ نود ىنيطعت تحيبصأ

 .. اهتاقرصت ىف ىتح تريغت اهنإ لب .. اهل ليقتسم ىأ اهؤاطع

 رخآ موي ىف مث ىنتدوع امك ءادغلا ماعط ىل دعت ال موي ىتأيف
 نحنو اهتم بلطأ تنك انايحأو .. تناك امك تداع اهئأكو هدعت

 .. ىتاعورشم ىف لمعأ انآو ركاذت ىه .. بتكملا ىلإ ناسلاج

 : ةعرسب درتف .. ىنتدوع امك ةوهق ناجنف ىل دعت نأ اهنم بلطأ
 .. ةنابعت ىنإ .. كسفنل كتوهق دعأ .. نيسح اي هفسآ -

 اهنإ .. اهتالبق ىتحو .. ىسفنل ةوهقلا دعأل ًارغاص موقأو

 انايحأو .. اهتوالح لكو اهساسحإ لكب ةلبق ىنلبقت انايحأ

 انهفاملا 1 2 ل



 اهنإ .. ركاذت ىهو ىتحو .. ىنلبقت نأ نود اهيتفش ىنيطعت
 + اعتاد تناك انك جرمو سادمحب ىف ىنخلا نين اهسلن يقلب

 اناا اهنع اديعب حرستو.بتكلا حتفت اهنأ ظحالا ىنإ
 قلغت مث اهتدلاو ىرت نأ ديرت اهنأب ىل رذتعتو باتكلا قلغت
 تناك نأ دعب ةسماخلا ىلإ لصت مل ةعاسلاو جرختو باتكلا
 : ةرم اهل تلق دقو .. ةنماثلا لبق ىنكرتت ال

 .. ةيعيبط تسل كنإ .. كب اذام -
 : فيعض توص ىف تلاقو

 .. ءىش ىب سيل -
 : اهيلع اقفشم تلقو

00 
 0 ا

 د ل (ديأ ..
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 نكا ملو .. يش ةلاج نفس اهنا دكاقم نار كم

 اننأك دح ىلإ لصي فنع ىف اهلداجأ انايحأ تنك .. تكسأ امئاد

 نوفيلتلا ىف ةريظن ىب تلصتاو موي ناك نأ ىلإ رجاشتنت
 ةضيرم اهنأل ةقشلا ىلإ ىتأت نأ عيطتست نل اهنإ ىل تلاقو
 .. اًرتولفنالاب

 نأ ديرت ال اهنأل ضرملا ىعدت اهنأ كش ال .. اهقدصأ ملو
 موي لك تناكو .. ائيش لعفأ ملو .. لعفأ اذام ترتحاو ىنئارت

 اهنأ ىلع ةرصم ىهف اهيلع ثححلا امهمو نوفيلتلاب ىب لصتت
 نوكت نأ ىلع ةرصم ىهو عوبسأ نم رثكأ رمو .: ةضيرم
 ْ ٌ .. ةضيرم

 . ىنأ بابثح ىف شبعأ نل س ١م



 نأ دعبو رهظلا دعي موي لك ةريزجلا ىدان ىلع ددرتأ تدعو

 مايألا دحأ ىف تتجوفو . نوفيلتلا ىف ةريظن ىنثداحت
 + نيلا زور ههدمو رشا طع روتسكدلا قافتمالا بيدط ىقيدسصب
 هللا اطع روتكدلا عمج ىذلا ام .. الوهذم تفقوو .. تشهدو

 ىذلا ىمالسإلا بوشلا ىدترت نيلازور نكت ملو .. نيلازورب
 بوثلا هنإ .. اهيعارذ نع فشكي الو اهيمدق ىطغي ىتح لدسني

 تحت ىلإ عفتري ىذلاو اكيرمأ ىلإ اهرفس دعب هب تداع ىذلا
 اهنإ .. اهيفتك ىطغي ناك نإو اهيعارذ نع فشكيو اهتبكر
 ظ .. ةيمالسإلا رهاظملا ىف فرطتلا ىلإ دعت مل

 م انحفاصت نأ دعيو هللا اطع روتكدلا ىنادانو

 اا : رخافتي هنأك وهز ىف نيلازور
 .. ةنيمأ ةروتكدلا -

 :ايدتفاسأ ان[ وتاميف قلحتنا قار نا هعيبلاق مك
 ظ .. ةملسم ةيكيرمأ ةروتكد اهنإ -

 : ةلعتفم ةماستبا اهلو هل مستيأ انأو تلقو
 .. اتفراعتو انيقتلا نأ قبس دقل -

 ةذل نم همرح [كيش ركذت هنأك هللا اطع روتكدلا لاقو
 : ةيكيرمألا هتقيدصي ىتأجافمو ةرخافملا

 باهولا دبع كقيدصل ةجوز تناك دقل .. حيحص -

 .. روقغلا دبع
 : ةرخاس ةماستبا امستبم درطتسا مث

 .. حليلا ةلاكو ريتويلم ىعربلا روفغلا دبع جاحلا نبا -
 : الئاق درطتسا مث هتيرخسب عتمتي هنأك فقوتو

 كتأ كش الو .. اهتايح لك ةنيمأ ةروتكدلا ىل تكح دقل -
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 نآلا لمعت ىهو .. ةثللا جالع ىف ةصصختم ةروتكد اهنأ ملعت

 .. ىتدايع ىق ىعم
 : ةشهد ىف اسماه تلقو

 .. رصم ىف بطلا ةسراممب نذإ ىلع تلصح له -

 ( اذه ىلع ىنمولي هناك ىلإ رظني ىهو هللا اطع روتكدلا لاقو
 ظ : لاوسلا

 ىسشو ٠ ل ل الا ا ل

 لك ةقث بسكت نأ لئالق مايأ ىف تعاطتسا دقو .. ىندعاست

 ىلإ نوتآي ال نئابز كانه حبصأ لب .. نيددرتملا نم ىاضرم
 .. اهل الإ ةدابعلا

 نيلازور هيف كرت هدمت عل ىذا اني يوما نا ند
 اذإ الإ اديأ ملكتت ال. اهتفرع امك ىه هذه .. ةدحاو ةملكب الو

 افرصنم امهتكرت دقو .. مالكلا اهنم بلطتي عورشم ءارو تناك

 ىتح ةلواحملا نع فكت ال اهنإ .. ةديسلا ةذه نم ةشهد ىق انأو |
 نع لامعأ ةديس نوكت نا اهل ةلواحم رخآ تناكو .. تلشف ىل
 .. روفغلا دبع جاحلا هيبأو باهولا دبع لالغتسا قيرط
 نع بطلا ةسراعم فركحت نا لواحت نآلا ىهو .. تلشفو
 اهلعل .. ىردي نمو .. هللا اطع روتكدلا ديدجلا اهقيدص قيرط
 همكح ىف (قداص باهولا دبع ناك دقو .. رخألا وه هجوزتت
 ةلواحم نع اديأ فكت ال اهنإ .. ةيكيرمألاو ةيبروآلا ةاتفلا ىلع
 .. اهئاكذ لالغتساو اهسفن ىلع دامتعالاو اهتيصخش لامكتسا
 رابخآلا هذه عمست امدنع شهدتس ةريظن نأ كش الو
 .. ةديدجلا

 .. نوفيلتلا ىف ىنثداحت مل ةريظن نكلو



 دحتت ال ىهو .. ةعبرأو .. ةثالثو .. نامويو .. موي نم

 ملق نوفيلتلا ىف انأ اهي لصتأ نأ تلواح دقو .. نجأ داكأ انأو

 ىل نولوقي تيبلا نوفيلت ىف اهب تلصتا املك ىنإ . . عطتسأ

 نم دري نمل ىمسا لوقأ نأ دمعتأ تنكو ةدوجوم تسيل اهنأ
 .. اهحضفقاأو انتقالعب حراصأ نأ دمعتأ ىنأك ةكئاعلا دارفأ
 ىلعل ةيكيرمألا ةعماجلا باب مامأ فقأو موي لك بهذأ تنكو
 فصعي داكي نونجلاو .. ؟دبآ اهرأ مل ىنكلو .. ةجراخ اهارأ
 دق تناك ىل ىتح .. فرصتلا اذه عم فرصتت فيك .. ىب
 اعم قفتن انأو ىل لوقت نأ بجي ناكف انتقالع ىهنت نأ تررق
 لك ىضقأ تنكو .. هب تقاض ىذلا بلكلاك ىندرطت نأ ال

 ىف فوطأ انأو .. ليللا لكو راهنلا لك .. ىغارف تاقوأ
 ىنأ - اهنع ثحبأ ىنآك اهيف ميقت ىتلا ةرافعلا لوحو عراوشلا
 .. العف اهنع ثحبأ

  ىب لصتت ةريظنب تتجوف سماخلا مويلا حابص ىفو ظ
 نيب تنجو مل هناك عررس توك ىف لوك وقتو نوفيلتلاب |

 : مالكلا قحتسي ام
 ةمالسلا عم .. انتيب ىف .. مويلأ كانه نوكأسم .. 001000

 .. ءاقللا ىلإو

 ىدر رظتنت نأ نود ىهسجو ىف نوقيلتلا ةعامس تقلأو
 .. ىباصعأ رتوتو ىظيف ىناعأ انأو تاعاس ىنتكرتو .. اهيلع |

 لفق تعمس نأ ىلإ تاعاسب ىتأت نأ لبق ةقشلا ىف تنكو
 0 .. كرهتك تانلا

 ةلبق ىنتليقو .. باصعألا ةرتوتم اهنأ اهيلع ىدبي .. تلخدو
 انأو اهل تلقو .. دعقملا ىلع اهسفن.تقلأ مث ىدخ ىلع ةعيرس
 2 :  ظيغلاب ناقطنت ىانيعو اهتهجاوم ىف فقاو |



 ىف تلاقو ةنيكسم ةماستبا مستبت ىهو ىلإ ةريظن ترظنو .
 عل

 .. ادهأو سلجا ..

 ا ١

 ْ : تلقو ىلابأ ال ىنأي اهرعشأ نأ ٍدبمعتأ

 .. نيلوقتس اذام .. تسلج - 01

 ىق .تلاق مث انهمالا رفزت اهناك دهنتت ىهو'ةهرب تتكسو
 | : ضيفح توص

 .. جوزتآس .. . نيسح -

 ْ : عزف ىف تحصو

 ْ 21١15 ٠ نم نيجوزتت -
  الوعث مث ىلإ رظنتو ةفيعض ةماستبا مستبت ىهو تلاقو ظ
 ا ١ ا . : ىتع اهتارظن دعبتو |

 ْ ٍ .. اعبط تنآ -

 ا قلطأ ىناك تدهتتو ةملكلا هذه تلق نأ دزجمب تنحرتساو 3

 1 ٠ ::ةشفد ئف لوقأ تدع مث : هلل ادمخ ىسافنأ

 + جاوزلا نيدكف رت تنك دعل :٠ اذامل -

 .: ىلإ نظتت نأ نؤد ءوده ئف:تلاق

 نم  ىهتفأ نأ لبق ىقسح جوزقفسم جاقذلا تررق تال

 ش : ىسفنب ىتقثو درو لك يعقل ناو تلقو
 نم كيلع علأ ىنأ مر - رازقلا اذه ىلإ كعفد ىذلاامه - .
 ضرملا تيعداو مايألا هذه لك ىنع تدعتيأ نأ دعبدو .. نوهش
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 : اهينيع لكب ىلإ رظنتو ءىداه ضيفخ توصب
 | لوط اهيناعأ ىتلا ةدذقعلا .. ىندقع فرعت تنأ ٠ نيسح -

 جاحلا ةنبا ىنأل.ىتيسفن ىف ترذب ىتلا ةدقعلا .. ىتايح

 نإ .. نيلازور نم ىخأ قالط ناك مث .. رينويلملا روفغلا دبع
 مطحت ىتلا ةدقعلا .. انلك اهيناعن ىتلا ةدقعلل رثأك عقو قالطلا

 | ىنمطحو ... ةيكيرمأ نم جوزت دق ىخأ ناك ىل ىتح انتاجيز لك
 ىلإ ىنتلقن ىتح ىتيسفن ىلع ىتدقع طغض دتشا .. ىخاأ قذلط

 | تلشفو .تجوزت ةريبكلا ىنخأ .. ادبأ جوزتأ نل .. سأيلا ةيواه
 1 ةيناثلا ىتخأو .. ىبأ.اهرذب ىتلا ةدقعلا ببسب اهجاوز ىف

 . نيمداخ نيدبع امهجاوز اشاعو اهجوزو ىه اهتيصخش لك
  ةيسفنلا هتدقع نم ابره ارتلجنا ىلإ رجاه ربكألا ىخأو .. ىبأل
 . | ئخأ وه اهو .. هيبأ نع ءىش ىأ كانه هتجوز ملعت ال اميرو

 0 ىلع روت نا ا ةدقم نان اذظ ةيكيرمأ اهراتخا اميرو

 ..نع ىنزيمي ىذلا ام .. انأو .. ةبرصم.جوزت ول امك اهب هجاوز
 . تسسحأأو .. جاوزألا ةيقب نع .كزيمي ىذلا ام تنأو .. ىتوخحإ

 .| تجوزت اذإو .. ةدقعلا نم صلختأا نل .. ىبأ ةيصخش نم اديأ

 ' 1 دوعأ تنك ىنكلو .. تنأ كتجوزت ول ىتح قلطأو بذعتأ سف

 ىتدقعل تملستسا اذإ ىناأك سحأو ىردص ىف خارصلا ادهبو

 : اال اا ا وال ا ك1

 * لن كايانج ىف سا نا 0



 . جوزتأ مل اذإ شيعأ فيك مث .. ماهوأ نم ىفوخ درجمل ةايحلا

 .. ةمورحم شيعأ نأ ىضرأ ال ىنإ .. ال .. كل ةقيشع شيعأ له

 هتلاق ىذلا مالكلاب ةعنتقم ىسفن دجأ تاظحل ىلع رمت تتناك لب

 ىبأ ءارث ىف ىجوزو انأ شيعن ال اذامل . ةيزروف كتقيدص كل

 ىقح نم هكلمي ام لك نإ .. هنع نولوقي امك اليخب ناك ول ىتح
 انأ ىلعو هدالوأ ىلع ىفضي ىنأ ءارث نإ لب .. ىكالمإ نمو

 ةايحلا هذه شيعأ تنك امل ءارثلا اذه الول .. لامجلا نم اعون

 زتعألو .. تانبلا لك نم لمجأ ىنلعجت ىتلاو اهشيعأ ىتلا

 ىرجي ىتلا ىعربلا روفغلا دبع ةنبا ىتأب ىهابتآو رخفأو
 .. اهيبأ ءارث ىف نيعماط اوناك ىل ىتح نابشلا لك اهءارو
 تلشف ىل ىتح .. جوزتأل .. فوخ نود ةبرجتلا ىلع مدقألو

 نم محرأ مالستسالاو .. برهلا نم محرآ لشفلا نإف

 خارصلا ثبلي ال مث ىرطاخ ىف نودي اذه لك ناك .. نامرحلا
 تيمضق دقو .. جوزتأ نل .. ال .. ىردص ىف عفتريو دوعب نأ

 كلعلو .. ىتدحوو ىتدقع نيب ىتريحب ةبذعم انأو مايألا هذه

 ةعاس دتشت ةيبصع ةلاح. ىف انأو كيلإ ىتآ تنك ىنأ تاظحال
 كنع دعتبأ نأ لواحأ ىسفن تدجو نأ ىلإ .. ةعاس فختو

 نوفيلتلا ىف كثداحأ الأ تدمعتو كنم تيره مث ضرملا تيعداف

 ىباذع دئتشاو بذعتا تنكو .. ىلإ لوصولل ةليسو كل كرتأ الو
 .. اهتم حارتسا مث هممح قلطأ ناكرب هنأك .. اده نأ ىلإ

 ٠. جوذتن نآب اثداه الماك ايئاهن (رارق ذختأ ىسفن تدجوو

 : اهمولأ ىنأك تلقو
 سيلو جاوزلا ىلإ كعفدي ىذلا وه بحلا نأ دقتعا تنك -

 .. كتدقع نم برهلا

 ربأ نانلج ىف شيعأثلل 5
 ا ل وع و



 بحلا نارطقت اهانيعو ىوحن ليمت ىهو تلاقو
 ال كبح الول ىقردقع ىلع ىدسكتا ىئذلا وه نحلا: قة[

 > .. ىتيسفن ريصاعأب باذعلا اذه لك تيذعت
 تاك عاوقلا ىف ركنا سنن ةدعوو . مقاس ةكتمو

 . ثححلا نأ قبسي ملو جاوزلا اذه ىنمتأ نكأ مل ىناكو ددرتم

 ىنإ .. ددرتلا اذه نم تصلخت ةعرسوو .. ىنجوزتت نأ اهيلع |

 .. ةجوزك اهبحأو .. اهيحأ
 ردصت ةملك لكب سحأ انأو تلقو ىدي نيب اهديي تكسمأو

 ظ 2 :٠ 0١7 ىبلق لك نم

 شيعأ عقأو ىه كيبأ نع كل هلوقأ تنك ام لك نإ .. ةريظن -
 اوفي نأ بكا ال نإ. ةنينمنن ةزجعي قراتصاواضيأ انآ هيف
 رعشي نأب حمسأ الو .. كيبأ ءارث ىف اعمط كتجوزت ىنأ. سانلا

 . كلذلو .. هئارثو هتيصخش ريثأتب كجوزتأ ىنأب هسفن ىه
 رظتننو هنذأآت سن ىأ هل لوقن نأ نود جوزتن نأ كيلع تضرع

 ىتح ديري امك فرصتيلف انجاوزب ملعي نأ دعيو هتقفاوم
 .: كلذ ىلغ (رضم تلو ام انآو .: ثاريملا نم كهرحو كدرط. ىل

 تع 00 يحول ةريظن تلاقو
 ! : اهيلع طغضتو

 انتقيقحب «هجاوند ىبأ نم ىوقأ نوكت نأ بجي .. ال -
 هنأ نم ةقثاو تنك نإو ٠ قفاوي مل وأ قفاو ءاوس جوزتنسو
 .. انجاوز ىلع قفاويس

 : تلق

 .. كاردأ امو -

 عستت اهتماستياو تلاق
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 لك ىطخي هدالوأو .هتانب لك كرتي هنإ .. هتمعيبط ىه هذه -
 ارح مهنم الك كرتي .. اهديري ىتلا تاوطخلا هتايح ىف مهنم
 . نمؤي هنإ .. ةلئاعلا سمي ىأ هسمي ام هتيرخ ىف سيل ماد ام..

 ىنأ ملعيس ىهو .. هتايح مهنم لك برجيلف براجت ةايحلا نأب
 ادبأ .. ةيرجت درجم انجاوز ريتعأ ال تنك نإو كجوزتأ نأ ديرأ | .

 ظ .. رخآلاب هجاوز انم لك برجي تنأ الو انا ال

 نر نه لع ىو ةريظن نكلو ددرتلاب سحأ تدعو
 . : تمص ةهرب دعب تلقو

 نوكي نل انجاوز نأ ملعيلق ملعي نأ بجي كوبأ ناك اذإ -
 ىنإف ً[رهم هل عفدأ نل الثم ىنإ .. سانلا ةيقب جاوزك ايداع

 رظتنأو كنب ىف ىدوقن عضأ ىنأك ىنأب سحأ نأ بحأ ال
 ىرتشي نأ هنم لبقأ نل كلذ ريظنو .. كيبأ لاومأ نم حابرألا
 'ئ 7 ةداعلا ىه امك انتيب زيهجتل ءىش ىأ اذل

 - :حرف ئف ةريظن تحاصو
 ./ :.. ةقفا وما د

 : ىتدارإ. ضرفأ ىنأك داج 00 آ
 ةميق اهب ردقيل ةكيش ىرتش ؟*أ نل ىتح ىنأ اباب ملعيلو - '

 ْ تنأو .. نهتاقيدص مامأ كتوخإو امام اهب ىهايتتلو ىتورث

 | .ةيده ىأ ىربشعت نأ نيعيطتستو .. اليخب تسل ىنأ نيملعت
 نأب سحأ نأ ديرأ ىنإ .. ةكبشلا اهنأك كل اهتيدهأ نأ قبس
 ىذلا انبحل رارمتسا هنكلو ةيده ميدقتل ةبسانم سيل انجاوز
 اذنعورشمل هصصخت كعم نوكيس ىعم.ام لكو .. هيف شيعن
 الإ عورشملا جراج هكلمن ام ىلغتست نل كنأ قثاو انأو ديدجلا
 0 د ع وك



 ظ يف ركفأ نأ ىف لضفلا نأ
 .: لوقت ىهو ةعيرس ةلبق ينلبقت د تزفقو
 رب ةقفاوم -

 لقا لود ل ظ

 ىرتشي وأ هتارامع ىدحإ.ىف ةقش انل صضصخي نأ كيبأ نم |

 .اهنأ حعيحص ... ةقشلا هذه ىف ميقنس ..ةقش انل رجاتسي ىأ

 | اعراش سيل هنإ .. دلبلا طسو ىفو محدزم عراش ىفو ةميدق
 نيب انبح امنو اهيف انيقتلا ىتلا ةقشلا اهنكلو .. ةراح هنإ
 :| نأ سنت الو .. جاوزلا دعب ىتح بحلا شيعن نحنو .. اهناردج

 اننأ اذه ىنعمو ةدحاو مون ةفرغ الإ ةقشلا هذه .ىق انيدل سيل .

 ْ يي ل يس ا

 : .. ىرخأ ةقش انحاجنب دجن نأ

 0 ظ با : ةريظن تللهو

 ض ىهتنأ نأ عب الإ الو ىل نوكي نأ يد ال ىثإ ةقف] ويلا نا
 اول يس ولا كنإ .. . ةماجلا نب

 1 .: اهب حرق انأو تلق
 :: فنين وف نوهت قا يللا ةياحت نق انكا يعور د اعيط - ..

 انفتح ىدتح يأ نوكأ نأ ىلإ نآل لا

 0 يو

 اوشا كانو عم انمد ام مكاد بابش هنإ -
 داكت ةلبق اهتلبقؤ ىردص ىلإ اهتدعتساو ىلإ 0

 نيب نم امهبحأ نيتللا نيتزنتكملا اهيتفش تدش نأ ىلإ ىهتنت
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 : اهدعقم ىلع اهسفن.يقلت ىهو تلاقو .. ئتفش
 2 9 اياب لباقتس ىتم-

 ا ب يح

 نل ىنإ .. سانلا هدهشي لفح ىلإ جاتحي ال صاخ فافز وه

 قفاوي نأ دعب الإ ههجو ىرأ وأ ىهجو ىري نلو كابأ لباقأ
 1003710 ىلإ دقن ايك هيلإ بهذأو انجاوز ىلع.العف

 : ىل مالك ش

 ان النبق اها نط ويضم ١ ظ
 لك ىف ىل ىورت ةريظنو مايأ ةرشع نم رثكأ ترم دقو :

 اهابأو تقفاو اهمأ نإ .. ثيداحأ نم تيبلا ىف رودي ام موي
 ةمق ىف مايألا هذه لالخ انكو .. ثحبيو ركفي لازي ال

 ش ىتح رىشكأ ىنيطعت ةريظنو .. لمعتو حرمتو كحضن .. ةداعسلا

  ةوشنتلا ةمق ىلإ ىنتعفر ىتلا تاظحللا نم ةظحل ىف ىنأ

 لازت ال اهتادقتعمو اهناميإب اهنإ .. ىنم برهت نأ تعاطتسا
 > .. باتكلا بتك دعب الإ ةلخدلا نوكت الآ ىلع ةرصم

 . ىتتق يمس دق ةريظن تدجوو ةقشلا ىلإ اموي تبهذ نأ ىلإ
 .. ةيلاع ةدورغز تقلطأ ىتح ىنارت تدانك امو كاته ىلإ

 :.قروخ ذك ننهو تودحفلاا اهمف :لخاذ نعت ويم ىذلا انوكاسلا اطقتلا
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 : ةدورغزلا تهتنا نأ دعب ةكحاض تلاقو

 كراظتنا ىف ىهو .. اباب قفاو دقل .. سيرعلل درغزأ ىنإ -
 .. ًادغ

 : رخآلا انأ ىلخاد ىف درغزت ةحرفلا نأكو [حرف تلق >>
 .. باتكلا بتكذسو -
 : ةكحاض كتلاق

 .. دحاو مويل ىلو ًآلوأ كقرعيو كاري هعد .. كيلع مارح -

 : ةوقي ىردص ىلإ اهمضأو اهنضتحأو اهيلع ليمأ انأو تلق

 .. انجوزتو انيهتناو انلصو دقل مهملا -
 ىلإ ىرجتو مداككا نيب نم اهسفن عزنت ىهو تلاقو

 : اهتكحض عم مونلا ةفرغ
 هللاو .. مايآ انمامآو .. باتكلا بتك رظتننس .. كدعب اذه -

 .. امايأ ولو رظتنن نأ مارح .. مارح
 ىلإ تداع مث شارفلا بناجب نافقاو نحنو ىنلبقت تفقو مث

 : اهتكحض لالخ نم ةلئاق بتكملا ةفرغ
 .. ةركاذملا ادينل .: سرجلا قدا -

 ظ هه

 دقو ىعربلا روفغلا دبع جاحلا ءاقلل ىلاتلا مويلا ىف تبهذو

 . | اداجو ةلماكلا ىتلح ايدترم ةيمسر ةلاح ىف نوكأ نأ تدمعت

 .| ريبك باحرتب ىنلبقتسا هنكلو ؛ ىتاكرحت لك ىف [مهجتم

 ظ : الئاق ملكتأ نأ لبق ملكتو هيتفش نع عملت ةماستباو

 نوكنل ىنفرشي ام لك لب ىنثمطي ام لك كنع تعمس دقل -

 ىذلا جاوزلا وه ىتانبل هانمتأ ىذلا جاوزلا نإ .. ةدحاو ةلئاع

 انأو .. رخآلا هديري ام نيجوزلا نم لك ققحي نأ ىلع موقي
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 ردا
 55 يا 5 محلا يا 6 د ري ىلا اعلا م مك ماس علا ا لا
 ا ا و 0 0 0 ل 2 6 0:
 ايا ير الو  مرعت ال || || رك 2 ا١ 1[ ||

  .ىرغص اهنإ .. كنم هديرت ام لك ةريظنل ققحتس كنأ قثاو

 .. هللا ةكرب ىلعو .. نهاكذأ اهنآ دقتعأو ىدل نهزعأو ىتانب
 : ةيمسرلا ىتلاح ىف لازأ ال انو تلق
 .. كتاوعد ةكريب هللا انقفو -

 : ةريظن ةكحض اهنأك ىنذأ ىف هتكحض نرتو اكحاض لاقو

 ىل هولاق ام هنإ .. كيف ىنيجعأ ام رثكأ فرعت نأ ديرت له -
 .. قافز لفح ديرت ال كنأ

 : داج انأو تلق

 نيتلئاعلا دارفأ ىفكي .. فافزلا 0 لا

 ريكو

 أ نربتشي ناك له ىددأ الو 'ىل لاق م ةيمسرلا ىتفصي

 ْ : (ةداص ناك

 هاوس ا م

 : لامعأ لجر ىأك سامح ىف لاقو

 ؟ عورشم ىأ -
 : ايهابتم تلز ال انأو تلق

 ةرامع ءاثب دادعإو مسر نم ىهتنا نأ كشو ىلع ىنإ -

 ىف أدبأ نأ لبق اهعيبأسو .. راودألا نم نوثالثو نانثا .. ةريبك
 ىف كرتشت :ت نأ اهب لمعأ ىتلا ةكرشلا تعنقأو .. اهئاني

 ىبأ بايلج ىف شيعأ نل # 6



 نيرتشملا دجأ نأ ىف لمألا ريبك انأو - عورشملا.

 : سامح ى ذ لاقو

00 

 1ظ1ظ00001 1 1

 ىف ءىش انل نوكيس ةريظن ىتجوز الو انأ ال .. فسآ -

 .. اكالم ال تاعورشم باحصأ نوكن نأ لضفأ .. ةرامعلا هذه

 رتشأ ىذلا انأ .. ىرتشت ىتلا كتجوز تسيل -

 ىف ةفزاجملل ةكئاعلا ضرعأ الأ لضفأ .. ىتجوز دلاو كنإ -

 .. دعب متي مل عورشم
 .. هلاومأ ضفرأ ىنإ هل لوقأ ىنأك اهتلق

 نتآ دات هناك مارتحاو:باجعإ ىف اتكاس ىلإ رظنو
 .. هئارثو هلام ىف ًاعمط هتنبا جوزتا ال

 ' ةممصم ةريظن تناك دقف رهش نم رثكأ دعب جاوزلا مت دقو

 (صاخ ًالابقتسا دعت نأو .. اهسفنل سرعلا بوث عنصت نأ ىلع

 .. ةيفارغتوف !روص انل طقتلت نأو , باتكلا بتك ةعاس ىتلئاعل

 نحن انل ةيفارغتوفلا ةروصلا هذه وه هب زتعأ ام رثكأ نإ
 ىتلا ىتلح ىف اقيشر يدبأ انأو فانفزلا بوشب ىهو نينثالا
 .. ةريظن حاحلإ دعب ةعاسلا هذهل اصيصخ اهتددعأ

 ه6 ش

 ةمق ىف نحنو تاونس ثالث انجاوز ىلع ىضم دقل

 نإو ىتلئاعو اهتلئاع نع نادعابتم اييرقت نحنو .. ةداعسلا

 جاحلا ًاباجعإ مهدشأو ء انب نيبجعم نيتلئاعلا دارفأ لك ناك
 جم يم هس يس سوم هلع رو وج سعال سيب حال

 آن » ىبأ بابلح ىف شيعأ نل



  ميقنو .. هيلإ جاتحأ نأ نم ىوقأ ىنأ قرعي هنإ .. روفغلا ديع
 ىرخأ ةقش نع ثحين انأدب اننأ ولو ةميدقلا ةقشلا سفن ىف

 تاأديو ةرامعلا ءانب عورشم حجن نأ دعي اندالوأ بجننل ةعساو

 ةعماجلا ىف تجرخت ةريظنو .. ىرخأ ةرامع ءانيل دعأ

 دمتعأ ىنإ ىعم لمعلل غرفتت نأب اهيلع تححلأو ةيكيرمألا
 ىتلا تالاصتالاو ثاحبألا نم ريثك ىف ًالماك ؟دامتعا اهيلع
 تناك نإو ىتنواعم ىف اهدهج لك لذبت ىهو .. اهيلإ جاتحأ
 ةأرماك ةلصأتملا اهتعيبط ىهو اهيف هيحأ امب ظفتحت لازت ال
 ظ . ظ .. ىدلب

 تارتف ىفو ًانايحأ ثدحتن امدنع الإ اننيب ةيساسحلا ريثي ال
 .. روفغلا دبع جاحلا اهيبأ نم اهثاريم .. ثاريملا نع ةدعابتم

 تاعورشم ةيطقغتل ىفكي ًالئاه اثرإ ثرتس ةريظن نإ
 ٠ .. ةمكص

 .. ةتكنب هيهنن عوضوملا اذهل انضرعت املك اننكل
 :احضنو

 جاحلا اهابأ ةريظن ىتجوز ثرت نأ دعب اهققحن نأ نكمي

 8 روقفلا دبع ش

 ملقا 10111 ععرف ةطاع الانا

 اا عادوإلا مز

 ىلودلا ميقرتلا
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